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Plataforma veïns SOS-RIERADA

A l’atenció d’Àrea Metropolitana de Barcelona, redactors del Pla especial de protecció del medi
natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.
A la vista que, des de que es va declarar inicialment Parc natural el Parc de Collserola al 2010, fins al
moment actual s’ha confirmat que els impactes antròpics creixents continuen essent el principal risc
per la seva conservació (com analitza el propi Pla especial), considerem que això demostra que no hi
va haver prou compromís polític al moment de fer la declaració en referència als espais urbans i a la
supeditació d’aquests espais al manteniment del propi Parc.
Pensem que la declaració de Parc Natural no va ser, en el seu dia, prou contundent en la
desclassificació de terrenys declarats “urbans” pel PGM 76 que es troben absolutament dins del parc,
des d’un punt de vista geogràfic i ecològic.
Entenem que el Pepnat tampoc protegeix les zones pendents d’urbanitzar a Collserola i, per tant, no
resol l’assignatura pendent de preservar un Parc Natural que és el pulmó imprescindible per a 4
milions i mig d’habitants metropolitans.
En el cas de Molins de rei, els plans d’urbanització (La Rierada i Vallpineda), a més de la construcció
de 261 nous habitatges, faran que la pressió antròpica afegida (accés de més gent al bosc, més
vehicles, més agressions i residus...) sigui incompatible amb la seva qualificació i preservació com a
Parc i Reserva Natural..
Entenem que l'augment d'habitants dins de la serra de Collserola, fomentarà definitivament i decisiva
la pressió social, demogràfica, urbanística i política sobre el propi PepNat en favor de la construcció
de nous vials i construccions..
Els veïns i veïnes de Molins de Rei fem també d’aquest patrimoni natural un valor d’identitat
municipal.
Notes en referència a la lectura del text:
-

S’indiquen en color negre els articles del document PEPNAT a que es fa referència.
S’indiquen en color verd els títols de les al·legacions
S’indiquen en color blau els comentaris realitzats.
S’indica en color blau, al final de cada al·legació, la petició realitzada.

Presentem a continuació les al·legacions proposades per tal de instar a que es produeixin els canvis
corresponents al document Normativa PepNat, en referència als següents aspectes:

Al·legació número 1: RESERVA NATURAL PARCIAL CAN BALASC- LA RIERADA.
En referència al fet que la proposta presentada al PEPNAT, com a Pla especial que ha de regular i
protegir el parc de Collserola com a Parc Natural, desprotegeix clarament la riera de Vallvidrera al
acceptar que la Reserva natural parcial La Rierada- Can Balasc continuï dividida en dues parts, el que
fa, al nostre entendre i de multitud d’experts, inviable la protecció efectiva del curs d’aigua i és
contradictori amb els criteris de Declaració de Parc Natural..
Article 14. Protecció dels recursos hídrics i dels cursos d’aigua.
...4. L'òrgan gestor ha d'adoptar o, en el seu cas, promoure les mesures de gestió oportunes per tal de
protegir els recursos hídrics i els cursos d'aigua, la qualitat de les aigües i la dinàmica hidrogeològica
de l'espai protegit, i pel que fa al foment de la reutilització de les aigües, la reducció en l'ús de productes
fitosanitaris, la promoció de la lluita integrada contra plagues, l'agricultura ecològica i altres.
...7. Les obres o intervencions que s’efectuïn prop d’un curs fluvial o un punt d’aigua, encara que
aquest no gaudeixi de figura de protecció específica, evitaran interferir en la preservació de l’estat
ecològic de l’espai fluvial, ja sigui directament per ocupació física de la zona que suposin obstacles del
règim de corrents en avingudes o l’alteració directa dels seus sistemes naturals i dinàmiques
hidrològiques, ja sigui de forma indirecta, a causa de l’abocament de qualsevol tipus de material en
indrets propers a la seva perifèria, vessament de líquids o qualsevol altre motiu.
Entenem que l’òrgan gestor no pot promoure les mesures de gestió oportunes per tot l’espai protegit
d’aquesta reserva natural si, al mig de l’esmentat espai protegit (curs d’aigua), hi ha edificacions i
urbanitzacions a la llera de la riera o es construeixen carrers a 10 metres de distància del curs d’aigua.
Entenem que, per poder dur a terme correctament aquestes funcions protectores, s’ha d’actuar sobre
els plans urbanístics que s’indiquen a continuació:
- Text refós de la modificació del Pla parcial de la Rierada, Molins de rei, aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (CTUAMB) el 15
de gener de 2015, publicat al DOGC el 19 de març de 2015.
- Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de la Rierada. Molins de rei. Març 2017.
- Text refós del Pla de millora urbana en l’àmbit de La Rierada PERI, octubre 2014.
I en els punts que s’indiquen a continuació:

A. Carrer Sibèria_cases enganxades a la riera de Vallvidrera. Molins de rei.
Estat actual

Estat previst

Font: MUC Generalitat
Font: Mapa O.1.Prop_C (MPGM) 2018
PROBLEMA: Es consolida la construcció de 10 parcel·les enganxades a la riera de Vallvidrera. Aquesta
consolidació fa inviable la continuació de les dues reserves naturals parcials en que està actualment
dividit el curs d’aigua de la Riera de Vallvidrera.
Cal que quedi garantit un espai protegit al voltant de tota la riera per poder-la convertir en una reserva
única.
B. Avinguda Can Castellví, 26. Molins de rei.
Estat actual

Actualment 3 edificacions
Font: MUC Generalitat

Estat previst

Previst: 20 parcel·les i construcció d’un carrer per accedir a la
meitat d’aquestes parceles al costat de la Riera i fins la Font de
l’Espinagar.
Font: Mapa O.1.Prop_C (MPGM) 2018
Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de La Rierada, Molins de
rei. Març 2017
PROBLEMA: Es reforça la construcció al costat de la riera de Vallvidrera. Unit a la problemàtica
anterior, fa impossible la consolidació d’una única reserva natural per un únic curs d’aigua.

Aquesta situació (ambdós punts, A i B) afecta també als articles següents:
Article 18. Hàbitats i espècies d'especial interès
1. Les administracions competents han de vetllar pel manteniment en bon estat de conservació dels
hàbitats, la vegetació i les poblacions de la flora i fauna silvestre pròpies de l'espai.
2. En particular, els hàbitats i les espècies d’especial interès incloses a l'Annex 7 d'aquestes
normes són objecte específic de conservació i són d'atenció especial. A les àrees on es localitzen no
s'hi admeten les activitats ni les actuacions que siguin incompatibles amb el manteniment d'aquests
hàbitats i de les poblacions de les espècies indicades en un estat de conservació.
3. A efectes de l'establert a l'apartat anterior, i aplicant el principi de precaució, tenen la consideració
d'incompatibles les actuacions, infraestructures, edificacions, instal·lacions i activitats que,
independentment que es desenvolupin dins o fora de l'espai, i ja sigui durant la seva execució o, un
cop implantades, durant el seu funcionament, comportin la destrucció o alteració significativa de la
seva estructura, la composició biològica o dels seus processos ecològics característics de les àrees
de l'espai protegit on es localitzen els hàbitats i espècies d’especial interès de l'Annex 7 o l'afecció
directa o indirecta significativa sobre les seves poblacions.

Efectivament, a l’annex 7 es recullen, com a àmbits i espècies que requereixen una especial protecció,
el següents:
Animals vertebrats: Per al grup dels peixos l’única població autòctona present actualment al
Parc és el barb cua-roig (Barbus haasi). És per això que la protecció i millora del seu hàbitat, el
curs mitjà de la Rierada, és essencial.
En quant als mamífers, el grup més destacat pel que fa a espècies prioritàries a nivell de la
Xarxa Natura 2000 és el dels ratpenats, amb 17 espècies amb algun tipus de protecció i de les
quals 3 són prioritàries. Són indrets d’alt interès en la conservació dels quiròpters la mina de
Can Rabella, la Rierada i els pantans de Can Borrell i Vallvidrera
Xarxa de Boscos d’Evolució Natural. Reserva natural parcial de La Rierada
Localitats d'elevada singularitat faunística: Reserva Natural Parcial de Can Balasc-Rierada
Zona de refugi d'espècies sensibles.
La Rierada Àrea d'alt interès piscícola al seu curs mitjà: darrer reducte del barb cua-roig
(Barbus haasi). Indret d'alt interès en la conservació dels quiròpters.

Article 19. Protecció de la flora i la vegetació
1. Es prohibeix la utilització de les espècies exòtiques i/o de caràcter invasor, sense perjudici de l'ús
normal de les espècies pròpies en la jardineria particular en els supòsits autoritzats en aquest Pla, i
sempre que això no comporti risc de dispersió en el medi natural. A aquests efectes, en la plantació,
la reforestació o l'aforestació, la jardineria i supòsits anàlegs, i sense pretensió d'exhaustivitat, es
prohibeix la utilització de les espècies relacionades en la normativa que ho regula i en l'annex 7.
Igualment es prohibeix el dipòsit i l'abocament al medi natural de restes vegetals d'aquestes espècies
exòtiques invasores i/o de terra que les hagi contingut.
2. Les actuacions de restauració i revegetació dels sistemes naturals i de jardineria pública, com
per exemple els talussos i els vials, han d’afavorir la colonització de les varietats locals de les
espècies autòctones pròpies de l'espai.

En aquest article es troba a faltar el redactat: “Les administracions competents han de vetllar pel
manteniment en bon estat de conservació dels hàbitats, la vegetació i les poblacions de la flora i fauna
silvestre pròpies de l’espai”, com està inclòs a l’article anterior.
Per altra banda, és poc concret en referència al control de la utilització d’espècies exòtiques i/o de
caràcter invasor per part dels habitatges de l’espai funcional.
Article 32. Reserves naturals parcials:
3. Identificació Comprèn dues arees:
a) Reserva natural parcial de la Rierada-Can Balasc, als termes municipals de Molins de Rei, Sant
Cugat del Vallès i Barcelona

En relació a aquesta qüestió, DEMANEM que, per poder resoldre amb coherència
i donar resposta a l’objectiu de la Llei que estableix Collserola com a Parc Natural
i les seves reserves naturals parcials:
ES MODIFIQUI LA SECCIÓ 2. ZONIFICACIÓ DEL PARC NATURAL, INDICANT QUE
S’AMPLIA I UNIFICA TOTA LA RESERVA NATURAL PARCIAL DE LA RIERADA –CAN
BALASC EN UNA SOLA ZONA.

Al·legació número 2: BOSCOS AFECTATS PER PLANS URBANÍSTICS.
En referència al fet que el PEPNAT, com a Pla especial que ha de regular i protegir el parc de
Collserola com a Parc Natural, observem que renuncia, en el document presentat, a protegir boscos
que actualment formen part del Parc natural (Parc Natural entès com a eco-sistema, no com espai
dins d’un límit físic que recull la normativa), però estan inclosos en projectes urbanístics que
pretenen estassar-los per construir-hi habitatges.
La pròpia normativa del PEPNAT indica que la pressió antròpica és el perill més important que té el
Parc Natural de Collserola però el document no en fa menció.
Entenem que, per poder dur a terme correctament aquestes funcions protectores, s’ha d’actuar
sobre els plans urbanístics que s’indiquen a continuació:
- Text refós de la modificació del Pla parcial de la Rierada, Molins de Rei, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona
(CTUAMB) el 15 de gener de 2015, publicat al DOGC el 19 de març de 2015.
- Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de la Rierada. Molins de rei. Març 2017.
- Text refós del Pla de millora urbana en l’àmbit de La Rierada PERI, octubre 2014.
I en els punts que s’indiquen a continuació:
C. Carrer Papiol. Molins de rei.
Estat actual

Estat previst

Actualment alguna construcció i un bosc d’alzines
en procés d’implantació.
Font: Estudi d’impacte ambiental simplificat Pla
Parcial de La Rierada, Molins de rei. Juliol 2015

Previst: 34 parcel·les i construcció de carrers
per accedir-hi.
Font: Mapa O.1.Prop_C (MPGM) 2018

PROBLEMA: Es construeix en el que actualment és un bosc en procés de creixement i de conversió en
alzinar. Tècnicament forma part del Parc Natural, encara que estigui classificat com a zona urbana. Cal
que quedi protegit com a parc natural clau 29.

D. Carrer Escoles. Molins de rei
Estat actual

Estat previst

Actualment 1 construcció i bosc entre la carretera i el carrer
Escoles.
Font: Text refós Pla de millora urbana en el sector de la Rierada
PERI. Juny 2014

Text refós Pla de millora urbana en el sector
de la Rierada PERI. Juny 2014

PROBLEMA: Es construeix en el que actualment és un bosc i, a més, situat al costat d’un torrent.
Implica asfaltar el carrer Escoles. Tècnicament forma part del Parc Natural, encara que estigui
classificat com a zona urbana. Cal que quedi classificat com a clau 29.

En relació a aquesta qüestió, DEMANEM que, per poder resoldre amb coherència
i donant resposta a l’objectiu de la Llei que estableix Collserola com a Parc Natural
S’INCLOGUIN AQUESTS DUES ZONES EN L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL.

Al·legació número 3: CONNECTOR PENYES D’EN CASTELLVÍ.
Un dels espais d’interès especialment rellevant recollit al document PEPNat_Collserola_Annex
6_Inventari_dels_elements_dinterès, i amb el que estem plenament d’acord, el Connector “Penyes
d’en Castellví” es veu afectat pels projectes urbanístics esmentats anteriorment, tal com està
recollit en el propi document (pàgina 268): “Àmbit de connectivitat clau per al sector nordoest del
Parc”. I s’hi indiquen, com a Impactes negatius i amenaces: “Urbanització d’àmplies zones de les
Cases de Can Castellví i Sant Bartomeu de la Quadra que redueixen el paper connector de la Riera de
Vallvidrera a la Rierada. Presència de la carretera i carrers d’urbanitzacions que afavoreixen els
atropellaments”.
Estem plenament d’acord amb aquesta valoració i, per tant, instem a que no s’augmenti la inevitable
pressió antròpica i de circulació de vehicles en aquesta zona que implicaria dur a terme els plans
urbanístics que s’han indicat en les dues al·legacions anteriors.
Article 33. Espais d’interès connector
….4. Criteris d’intervenció
4.1.En aquests àmbits s’ha d’assegurar el manteniment de la qualitat del medi natural i els espais
semitransformats que, a més del moviment i dispersió dels organismes, permet el manteniment dels
processos ecològics i dels fluxos que els caracteritzen. També s’ha d’evitar la formació de barreres
artificials i la fragmentació del territori i conservar, o bé recuperar, la continuïtat de la matriu biofísica,
tenint en especial consideració els cursos fluvials.
4.2. Els projectes que puguin afectar espais d’interès connector han d’avaluar específicament les
repercussions sobre la funció connectora d’aquests àmbits i, si és el cas, establir mesures per prevenirles, reduir-les, corregir-les i, en darrer terme, compensar-les.

En relació a aquesta qüestió, per tal de donar adequat compliment a aquests criteris
d’intervenció l’articulat hauria de ser més concret en les mesures a prendre per tal
de protegir aquest connector en particular
ENS REFERIM A QUE LA CONSTRUCCIÓ DE LES 261 CASES ADDICIONALS
QUE ES PRETENEN CONSTRUIR A LA ZONA (VALLPINEDA I LA RIERADA)
IMPLICARIEN INEVITABLEMENT L’AMPLIACIÓ D’AQUESTA CARRETERA I
DESTRUIR TOTALMENT AQUEST ESPAI I LA SEVA FUNCIÓ CONNECTORA.

Al·legació número 4: NOU CORREDOR SOCIAL MOLINS DE REI- VALLVIDRERA.
En referència al document PEPNat_Collserola_Annex 3_Catàleg projectes Espai funcional. Projecte
de Molins de rei, en referència a la CARRETERA BV-1468 (pàgina 58 de l’esmentat document): “Nou
corredor social que connectarà Molins de Rei i Vallvidrera a través de l'arranjament per a vianants
i ciclistes a la carretera.
Un nou eix cívic que relligarà la ciutat i millorarà la relació entre el teixit urbà i el seu entorn natural
a través del c/ Jacint Verdaguer.”
Fem les següents consideracions:
1. L’ampliació de la carretera amb un pas específic per a vianants i ciclistes implicarà un
augment de l’amplada del paviment de la mateixa i es tracta d’una obra de dimensions i cost
considerables.
2. Els vianants disposen d’una pista per accedir caminant a Santa Creu d’Olorda, tot i que s’ha
de creuar la carretera a l’alçada de Sant Bartomeu de la Quadra.
3. Les carreteres del parc són utilitzades habitualment per ciclistes i entenem que s’ha de
fomentar la seva utilització amb aquest mitjà de transport i d’oci.
4. El Parc de la Serra de Collserola ha de ser pioner en la implantació de mesures valentes i
orientades a reduir la contaminació ambiental i a fomentar l’ús d’alternatives de mobilitat
no contaminants.
La nostra proposta va en la direcció de pacificar aquesta i totes les carreteres de Collserola, en el
sentit de que l’ús prioritari de les mateixes sigui per als ciclistes i siguin els cotxes els que hagin
d’adaptar les seves condicions de conducció a la possible presència de ciclistes.
Es tracta de considerar al ciclista, no només un membre més de ple dret en la carretera, sinó de que
alguns trams horaris, caps de setmana, sigui l’usuari prioritari. Per això és necessari dur a terme
actuacions que garanteixin la seva seguretat viària
Respecte a l’accés dels vianants a Santa Creu d’Olorda, proposem habilitar un pas de vianants a la
carretera perquè es pugui arribar des del Terral fins a Santa Creu d’Olorda caminant, o qualsevol altra
solució tècnica similar que eviti que els vianants hi vagin per la carretera i utilitzin la xarxa de camins
existent.
Considerem també que aquest tractament de les carreteres que transcorren pel Parc de Collserola i,
en particular la CARRETERA BV-1468, ajudarà a reduir els usos inadequats que en fan alguns usuaris
de vehicles a motor, que circulen a velocitats excessives (fins i tot s’hi han observat “curses” o
competicions il·legals).
En relació a aquesta qüestió sol·licitem:
LA REVISIÓ D’AQUEST PROJECTE, EN CONCRET, I LA REALITZACIÓ D’UN ESTUDI
TÈCNIC PER VALORAR LA DENSITAT D’UTILITZACIÓ, ELS HORARIS, I QUINA SERIA
LA SENYALITZACIÓ NECESSÀRIA PER PODER ASSOLIR L’OBJECTIU DE PACIFICACIÓ
DE LA CARRETERA.
L’AMPLIACIÓ D’AQUEST CONCEPTE DE PACIFICACIÓ DE VIES A TOTES LES
CARRETERES QUE CREUEN COLLSEROLA

Per tots aquests motius, sol·licitem:
1. Que es tinguin en compte les al·legacions presentades i es facin les
modificacions pertinents al Pla especial PEPNAT.
2. Que se’ns consideri com entitats comparegudes i interessades en aquest
procés i que se’ns respongui en les resolucions plantejades en aquest
document i en referència als temes plantejats.
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