Jornada de debat: fem un nou Pla per protegir el Parc
Natural de Collserola
Data
-

Dissabte, 23 de gener de 2016

Lloc
-

Institut d’Estudis Catalans (IEC) al carrer del Carme 47 de Barcelona

Organització
-

Organitza la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)
amb la col·laboració de la Comissió per a la Defensa del Patrimoni
Natural (PatNatCat) i la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN).

-

Resum i conclusions: s'editarà un resum que inclourà les ponències
presentades i un document de les conclusions del debat: Demandes i
criteris per elaborar el Pla especial de Protecció del parc natural de
Collserola.

Programa
10:00 a 10:20
Salutació inicial i inici de la Jornada a càrrec de la PCDC.
10:20 a 11:00
•
•
•

Joandomènec Ros, president de l'IEC.
Janet Sanz, quarta tinenta d'alcaldia. Direcció de l'Àrea d'Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Carles Escolà, alcalde de Cerdanyola del Vallès.

11:00 a 11:15
Tema 1.- Antecedents i introducció: Preservar els valors ambientals de
Collserola davant les agressions
• Joan Carles Sallas - PCDC.
La creixent urbanització de l'espai a les vores i a l'interior. La pèrdua d'espai i de connectivitat. L'aïllament i la fragmentació. Usos
urbanístics, activitats i freqüentació incompatibles. Pinzellada d'alerta sobre gestió forestal i l'ús de la biomassa.

11:15 a 11:30
Tema 2.- Criteris, estat actual i previsió per a l'aprovació del Pla Especial
per a la protecció i gestió de Collserola
•

Marta Sobirà, directora general de Polítiques Ambientals. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

11:30 a 12:45
Tema 3.- Criteris ambientals per a la conservació de la diversitat biològica
i la gestió de Collserola
•
•

•

Josep Germain - ICHN.
Ferran Rodà, investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), catedràtic d'ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Marisol Felip, professora del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona (UB), investigadora del CREAF.

Per què s’han de prioritzar els criteris ambientals per garantir el futur
de Collserola com a espai natural? / Límits per a l'ordenació de les activitats humanes compatibles amb la preservació / Orientacions prioritàries per a la gestió ecològica del Parc / Com garantir la connectivitat
dins i fora del Parc / Potenciar la biodiversitat / El paper i millora de la
xarxa hidrogràfica.
12:45 a 14:00
Tema 4.- Problemàtica urbanística, equipaments i gestió
•
•

Xavier Carceller, doctor arquitecte i urbanista.
Els ERE’s; les edificacions fora d'ús; els barris de muntanya de Collserola; activitats econòmiques d'impacte (cimenteres); els equipaments metropolitans; les xarxes viàries, l'elèctrica, les canalitzacions, etc

14:00 a 15:30
Dinar
Vídeo de la PCDC de 15 min de durada a les 14:00 i a les 15:15
15:30 a 16:45
Tema 5.- Usos del Parc i convivència: curses i activitats esportives; lleure i
activitats de sensibilització (...)
•
•

Vicenç Casal, professor del Departament de Geografia Humana de
la UB.
Roser Campeny, doctora en Ciències Biològiques per la UB.

16:45 a 18:00
Debat públic i resum de punts clau que ha d’incloure el nou Pla Especial
amb ponents i fila 0 amb representants dels 9 municipis de Collserola.
Nota: al final de cada tema hi haurà un torn de preguntes i intervencions dels assistents
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