PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE EL FUTUR DE LA VALL DE
SANT JUST I EL PARC NATURAL DE COLLSEROLA
METODOLOGÍA DE TREBALL
REFLEXIÓ ENTORN LES PROPOSTES A INCLOURE EN EL PLA
ESPECIAL DE COLLSEROLA DE SANT JUST DESVERN
Resum de la reunió amb entitats i veïns i veïnes a títol individual de la ciutat,
realitzada el dia 19 de maig de 2014 a les 19 hores a l’Ajuntament

CONVOCATÒRIA
Es celebraran 2 sessions obertes a tota la ciutadania interessada.
La convocatòria combinarà mitjans local (com el Butlletí) amb enviaments per
correu electrònic a aquelles persones que han facilitat la seva adreça. La
convocatòria portarà l’enllaç amb la pàgina web del Consell Municipal de Medi
Ambient. La informació i documentació a l’abast es penjarà prèviament través
de la pàgina web del Consell Municipal de Medi Ambient.
De manera transversal al procés, es reforçaran els objectius comuns de
buscar la qualitat de la Serralada de Collserola, s’incidirà en el respecte cap a
l’interès i necessitats de l’altre, malgrat siguin diferents de les pròpies i la
voluntat d’escoltar i exposar arguments des dels diferents posicionaments en
la recerca d’“espais comuns”.
FORMAT DE LES SESSIONS
Cada sessió durarà 2hores 30 minuts, en concret seran de 19:00 a 21.30
hores: 30 minuts es dedicaran a la informació i la resta a la reflexió conjunta
entre les persones participants.
El lloc de realització està per decidir, però es buscarà un espai amb capacitat
per treballar de manera còmoda i amplia amb cadires que es puguin moure.
Tenint en compte els diferents perfils de persones que participaran i amb la
finalitat de garantir la informació de qualitat de totes les persones
participants, totes dues sessions combinaran una part informativa1 que
servirà per donar informació rellevant sobre els temes tractats; i una segona
part de reflexió i debat conjunt entorn les possibles alternatives.
Presentació i coordinació de les sessions
Les sessions seran presentades i coordinades per persones treballadores de
l’empresa INDIC, Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries, contractada per
l’Ajuntament als efectes de donar suport a aquest procés participatiu. També
s’encarregarà d’elaborar un resum de les conclusions de cada sessió.
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Aquesta informació hauria de facilitar informació objectiva, i afavorir un punt
de partida de la reflexió més enllà de les percepcions i imaginaris que tinguem
sobre els temes i activitats alienes a la pròpia de cadascú.
Els resultats de la primera sessió es presentaran a la segona en cas que
siguin rellevants per a les temàtiques de la sessió.
La persona especialista encarregada de presentar la informació inicial que
emmarcarà la sessió, es quedarà durant tota la sessió per si hi haguessin
preguntes o necessitat d’aclariments.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS
1ª SESSIÓ: USOS DE COLLSEROLA
Dimarts dia 10 de juny, de 19 a 21.30 hores
Continguts:
Les bicicletes a Collserola. Cal establir normes i aplicar sancions davant
les infraccions? Ens serveix la proposada pel Consorci del Parc de
Collserola?
Possibilitar i fomentar l’ús agrícola de la part més propera al municipi, com
a mesura que facilita la biodiversitat, la promoció econòmica, el consum de
proximitat i la protecció contra incendis? Quin tipus d’agricultura seria la
més adient?
S’ha de restringir l’ús nocturn del parc? Cada vegada més, en grup o
individualment, es realitzen excursions nocturnes amb ús de llums, alterant
sensiblement les condicions de vida de la fauna del Parc.
Hi ha algun espai concret que convingui protegir especialment?
I què passa amb els caçadors? Hi ha qui ho considera una activitat
perillosa, però en canvi semblen imprescindibles per mantenir determinats
equilibris cinegètics.
Com es garantirà l’aplicació d’aquest usos?
Ponents:
Explicació del cap tècnic o tècnic del Consorci del Parc de Collserola. Es
proposen el Lluís Cabañeros, cap de servei de Medi Natural del Consorci del
parc de Collserola; o el Francesc Llimona, tècnic del Consorci, etc.
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Aquesta explicació hauria de contenir:
Importància de Collserola com a espai natural protegit. Perquè és una zona
d’especial protecció? En què afecta la intensa presència humana diürna i
nocturna, les bicicletes, la caça i l’activitat agrícola aquest espai natural que
volem preservar?
Quins són els punts febles de la serralada?
Presentació i justificació de l’Ordenança sobre l’ús de la bicicleta a Collserola.
Tècnic del Parc Agrari del Llobregat, per tal d’explicar les possibilitats d’un
ús agrícola de la zona classifica de forestal més propera al municipi (possibles
conreus, necessitats/disponibilitat d’aigua, rendiment econòmic, valor
paisatgístic, etc.).
Documentació necessària i susceptible de penjar al web:
Plànols del terme municipal de Sant Just, amb una mínima informació de la
situació actual i els límits del Parc Natural, la ubicació de masies,
equipaments,
vials, etc.
Objectius del Pla Especial de protecció del Parc: que pretén?
Proposta d’ordenança municipal de bicicletes del Consorci del Parc Especial.
Presència de Rafael Bellido i/o Antoni Ferran amb l’objectiu de
complementar la informació presentada en relació a la seva proposta de
qualificar d’agrícola una zona del parc natural de Sant Just.

2ª SESSIÓ: L’ URBANISME I ELS EQUIPAMENTS A COLLSEROLA
Dijous dia 19 de juny, de 19 a 21.30 hores
Continguts:
Quin tracte es dona a les masies que estan dins el parc? Com facilitarem la
seva viabilitat econòmica? Quines limitacions han de tenir? Quins usos hi són
acceptables?
Quins espais podrien ser els adequats com a zona d’entrada al parc o
d’especial intensitat d’ús lúdic? Quin tipus d’instal·lacions s’hi podrien
ubicar? Quin tractament han de tenir els equipaments construïts dins el parc
natural?
Quin tracte s’ha de donar als diferents vials? Es podrien desafectar les
reserves viàries? Cal prioritzar determinats senders?
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Podria aquest Pla especial promoure la desclassificació de la zona prevista
d’equipaments entre Mas Lluí i Can Mèlich?
L’ampliació del Parc de Collserola (Can Biosca, ...)?
Ponents:
Tècnic/a de l’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
El contingut de la sessió hauria de contemplar la planificació urbanística en la
zona del terme municipal del Parc, els vials previstos (amb una visió de
connectivitat amb la resta de poblacions o zones), el pas pels camins de
finques privades, les masies públiques i privades, l’edificabilitat i potencialitat
urbanística prevista de masies, l’activitat econòmica permesa de les masies i
els equipaments avui dia, etc.
Oleguer Farràs, membre d’Alnus/CEPA, per explicar la proposta d’ampliació
del Parc de Collserola.
Presència de Rafael Bellido i/o Antoni Ferran amb l’objectiu de
complementar la informació presentada en relació a les seves propostes
relacionades amb el temes tractats.
Documentació necessària i susceptible de penjar al web:
Plànols del terme municipal de Sant Just, amb una mínima informació de la
situació actual i els límits del Parc Natural, la ubicació de masies,
equipaments, vials, etc.
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