
 

 

 

 

Amenaces sobre el parc natural de Collserola. 
Resum i conclusions de la trobada del passat 20-01-2021 a Sant Just Desvern. 

er les Valls de Sant Just o altres indrets de Collserola pot ampliar: 
1. La convocatòria. 
La reunió es va iniciar amb una exposició detallada per part de la PCDC de tres amenaces que afecten l’espai 

natural de Collserola: 

 

- L’accés massiu i l’increment d’activitats incompatibles amb la preservació del 

parc.  Les mesures de confinament han convertit Collserola en el Central Park metropolità de 

Barcelona, malgrat que fos declarat Parc Natural i formi part de la xarxa europea d’espais protegits 

XN2000. Institucions, Consorci i els ajuntaments (també el de Sant Just) no han fet res per 

aconseguir canviar l’ús i abús dels usuaris que ignoren que entren en un espai natural protegit i 

promoure la cultura que totes les activitats que hi facin ho han de tenir en compte.  

Com a exemple es proposa als assistents que consultin el web https://www.csrc.es on podran 

comprovar la campanya de pressió de grups ciclistes de BTT per aconseguir que es “normalitzin” 

activitats incompatibles com circular per senders, malgrat que ocasionin risc als passejants i erosió 

del sòl amb les trialeres i abusos. Aquest grup ciclista amenaçar de presentar un contenciós als 

tribunals … per evitar que s’aprovi el Pla d’Usos i Gestió (PEPNat)!!, perquè els imposaria 

restriccions a la pràctica “lliure” de les seves activitats. 

 

- Cal aplicar criteris ambientals per prevenir els incendis. Les pràctiques per extreure 

massa forestal estan justificades i reglamentades per prevenir el risc d’incendi de les edificacions 

de l’interior i vores del parc i per mantenir l’accés d’algunes pistes forestals pels bombers. El 

pastoreig professional en zones molt determinades i l’impuls del mosaic agroforestal són 

propostes que s’han d’activar però amb un estudi i control molt acurat. Amb tot, s’alerta que s’està 

difonen la modelització feta pel bomber Castellnou dels incendis ocorreguts en extensions 

immenses a Austràlia, Sud-Àfrica o Califòrnia que preveuen un imminent incendi de “6a generació” 

que arrasaria des del Papiol fins a Barcelona i el Besós. Aquesta projecció defensa la PCDC no es 

correspon a l’espai reduït de Collserola i està motivant algunes propostes inadequades que 

portarien a una destrucció dels boscos de Collserola que són considerats com “excessius”. 

S’arriba a considerar com un problema i una amenaça que el bosc que ocupava una extensió 

aproximada del 30% ara sigui d’un 70%. 

 

- Boicot i retards en aplicar el Pla Especial de Protecció del Medi Natural (PEPNat). 

L’any 2010 es va declarar Collserola com a parc natural; l’any 2013 s’havia d’haver aprovat el  nou 

Pla especial de Protecció, … però, per incompetència de les administracions, no es va tenir 

redactat el PEPNat fins l’any 2020. Malgrat que la PCDC considera que el PEPNat té 

insuficiències i no ha estat prou valent per resoldre els greus problemes del parc (especialment la 

presència d’urbanitzacions i de sòl urbanitzable dins del parc, raó per la qual es va presentar 

al·legacions que no van ser incloses) és un pla consensuat pels 9 ajuntaments, l’AMB i la DIBA i 

aprovat definitivament. Però el DTS del Govern de la Generalitat es nega a signar-lo. Aquesta 

decisió hipoteca la gestió del parc i té una conseqüència que denunciem com és donar 

l’oportunitat a què ajuntaments com el de Sant Cugat intentin legalitzar algunes urbanitzacions 

fora de reglamentació que el PEPNat preveu extingir.  

 

 

2. Comentaris i aportacions. 

https://www.csrc.es/


 

 

Pel fet de ser una convocatòria i una informació inicial no es va pretendre arribar a unes conclusions 

consensuades. Amb tot, destaquem algunes de les intervencions dels participants: 

 

Comentaris: 

- Les persones assistents (17) agraeixen la informació aportada per la PCDC. 

- Es constata  el sentiment  de respecte i estima  al  Parc de  Collserola que cal fer real i no solament 

publicitari. 

- Es constata un dèficit democràtic i  insatisfacció per la manera com es porta a terme la participació real 

ciutadana per part de l’ajuntament de Sant Just Desvern. 

- Es fan diversoes propostes i suggeriments que demostren la voluntat de contribuir des de Sant Just a una 

millora i preservació de l’espai natural de Collsrola. 

 

Propostes: 

1.- Redactar un manifest per a què s’aprovi el PETNat Collserola amb els grups dels municipis integrants 

del Parc i que incloguin els dos punts tractats en la reunió i fer-ne difusió per les xarxes. 

 

2.- Constituir una plataforma local que reivindiqui permanentment la protecció de l’espai natural de 

Collserola a Sant Just, faci el seguiment dels treballs de conservació, denuncÏi els incompliments de la 

normativa del parc, vigili les actuacions del govern municipal i qüestioni o doni suport a les actuacions i 

polítiques aplicades en aquesta direcció de preservació ambiental.  

 

3.- Que sigui la PCDC qui aglutini i coordini les incorporacions de persones,  tant a títol individual com 

colectiu, sorgides a Sant Just eb aquesta trobada i a d’altres municipis. 

 

4-Assignar una persona què coordini i rebi informació del Parc de Collserola què facilitarà  la PCDC i la faci 

arribar a les persones interessades en l’ambit de Sant Just Desvern.  

 

5.- Fer una nova convocatòria adreçada a tots els assistents en aquesta primera reunió sempre que no 

manifestin la voluntat de no participar-hi. Ampliar la convocatòria a nous integrants. 

 

Suggeriments: 

- Es fa menció de l’antic  Itinerari de Natura divulgat per la SEAS com a exemple de iniciativa educacional 

del medi ambient. 

 

- Es parla de la situació actual de Can Candeler i es recorda l’annel  de fer una “porta d’entrada” al Parc de 

Collserola en aquesta masia. 

 

- Es demana consolidar i organitzar la tasca de documentació d’agressions, impactes o incidències al parc per 

canalitzar-la per un interlocutor reconegut. Cal concretar el procediment per facilitar-ho. Es posa com 

exemple el recull d’informació fotogràfica d’identificació i aportació de coordenades que s’està fent arreu 

del parc sobre l’erosió provocada per les trialeres i l’ús irregular de corriols pelr grups ciclistes. 

 

Sant Just Desvern 

28 de gener de 2021 


