
A “Planta baixa” 

 

Acabo de veure el reportatge sobre els paranys posats als ciclistes a Collserola. 

(https://www.youtube.com/watch?v=dnB87S3d58E) 

 

En primer lloc, i que quedi clar, atacar la integritat física de persones posant paranys és ABSOLUTAMENT 

inacceptable. 

 

En segon, potser caldria que Planta Baixa, atenent a criteris deontològics i periodístics, es plantegés emetre un 

reportatge rèplica? 

 

M’explico: On s’ha fet el reportatge? Al Parc de Collserola. Fins i tot s’hi veu un cartell, del Parc, on s’hi poden 

llegir les normes pels ciclistes.  

 

Doncs resulta que el Parc de Collserola és un Parc Natural, no és un espai natural, ni un “central park”. I resulta 

que hi ha unes normes: no es pot circular en bici per corriols, només es pot per camins o pistes de 3 metres 

d’amplada. 

 

Com és que en el reportatge s’obvia totalment aquest punt, s’hi filma als “ciclistes protagonistes” circulant en 

bicicleta... sense ni citar que tot el que denuncien passa en camins i corriols on NO hi poden rodar?  

Com és que el Director del Consorci del Parc Natural de Collserola, en Marià Martí, incomprensiblement no en 

fa ni esment?... O és que no se li han escollit aquestes declaracions, a l’hora d’escollir les editades? 

Ja se sap la màxima del periodisme, “no deixem que la veritat no ens deixi fer el reportatge que volem”, així 

doncs...  no caldria deixar clares un parell de coses?  

 

 

Una: Deixant el tema de les cordes posades com a parany, que ja he comentat en el meu text... els paranys 

fotgrafiats eren tots en corriols vedats als ciclistes!.  

 

Soc ciclista practicant, també de btt, i he estat federat. A més, visc al bell mig del Parc, o sigui que conec 

perfectament el tema.  

 

Ho sento, però en el reportatge es fa passar per “paranys per fer mal” a simples bloquejos de corriols. Entendre 

que “sort que els ciclistes protagonistes som experts que si no ens haurien ferit” és extrapolar com a “perill” un 

simple “camí barrat per ciclistes amb un parell de troncs per a mostrar que ho teniu prohibit”. Els troncs no 

foren cap perill si els ciclistes no estéssin circulant fora de les normes! 

 

 

Segona. En el reportatge, en particular el Sr. Rafa Martínez, no para de parlar que “fer això és un delicte”... En 

el reportatge no s’hauria d’indicar, també i com a mínim, que els denunciants son igualment uns delinqüents, en 

circular en bici per corriols on és prohibit i contravenint la llei?... 

 

 

Tercera: No hauríem, periodísticament parlant, d’esbrinar i doncs, exposar, que darrera del grup del sr. Rafa 

Martínez (Collserola Sport Respecte Ciclisme / Trail Center) hi ha el suport del lobby de la bicicleta (patronal 

dels fabricants AMBE Asociación de Marcas y Bicicletas de España, de les revistes de bicis (Solo Bici, Bike...) 

de l’IMBA (International Mountain Bike Association), l’INDESCAT (el clúster català de la indústria de 

l'esport) , la FCC Federació Catalana de Ciclisme, i del sector dels tallers i venda de bicis?  

Cui prodest??? (qui se’n beneficia?)  

 

Sabeu que aquest lobby està donant suport a una empresa privada que pretén que el Consorci del Parc els doni 

permís per a fer un negoci particular, un TRAIL CENTER, de lloguer de bicis elèctriques, i que per això 

https://www.youtube.com/watch?v=dnB87S3d58E


necessiten un permís que el Parc no els pot donar? 

 

Sabeu que es presenten a les reunions del Consell Consultiu del Parc pretenent que aquest oblidi la condició de 

Parc Natural i els doni permís per a circular en bici per arreu? Sabeu que hi ha “youtubers” indocumentats, que 

filmen, marquen i indiquen rutes per camins i corriols prohibits a Collserola... i que busquen i troben publicitat 

en aquest sector? 

 

 

Quarta: Sabeu que alguns dels ciclistes que es proclamen grans amants de la muntanya formen grups 

organitzats que no només usen corriols de baixada que tenen prohibits (doncs no tan sols son Parc, sinó també 

de Reserves Naturals, com Can Balasc, La Rierada, la Font Groga, Vista Rica...), sinó que n’obren de nous, 

desbrossant i tallant vegetació protegida?...  

 

Sabeu que es salten les mínimes normes universals de “la llei de la muntanya? Per si de cas, aquí la teniu: a la 

muntanya, la prioritat és tota pels caminants i, sempre, sempre... per qui puja!!! 

 

Doncs es dona el cas que defensen agressivament que  “aquest camí l’hem obert nosaltres, és nostre, així que 

els que pugeu caminant... aparteu-vos, que fa baixada!!!”  

 

 

Cinquena: la massificació de caminants i també ciclistes (més d’un 50%!) producte de la pandèmia, està 

portant al Parc, que està sofrint ja una pressió antròpica insostenible i incompatible amb la seva condició de 

Natural, a    

un stress extremat. Els inicis de la pandèmia van suposar un respir i el Parc es regenerà també de manera 

significativa. La super-massificació actual l’està lesionant: és moment de cuidar-lo, i això significa extremar les 

mesures protectores: evitar la presència humana en espais protegits, evitar que es circuli en bici a doll causant 

erosió improcedent en corriols, evitar que se n’obrin de nous... 

 

 

Dic tot això doncs, mireu, és que soc periodista. No em baga ni pretenc esmenar la plana a ningú, però entenc 

que aquest reportatge es de part, i fa denuncies sense comprovar-ne veritats ni contrapart. Per això us demanaria 

que permetéssiu que aquesta, que és ben fonamentada, tingués el mateix espai d’informació i de rèplica al 

vostre Planta Baixa. 

Em poso a disposició. 

 

Per acabar: com he dit, son ciclista practicant de btt i de carretera. M’agrada molt fer corriols, també. Però tinc 

clar, per simple decència com a ciutadà, que cal respectar i fer respectar les normes dins del Parc Natural, i 

aquestes son clares. Sentint-ho molt, NO es pot fer bici per on els doni la gana... 
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