
Ajuntament 41)> de Barcelona 

e 'J ' 

Districte dé SarriA-Sant Gervasi 
Comissionat de la Zona de Collserola 

PLA INTEGRAL DE LA ZONA DE COLLSEROLA 

Districte de Sarria-Sant Gervasi 

Aprovat def1nitivament al Consel del Districte 
1 O de desembre de 2001 

Desembre 2.001 



Ajuntameot ~ de Ban:elona 

INDEX 

Districte de SarriA-Sant Gervasi 
Comissionat de la Zona de Collserola 

Introducció............................................................................... 2 

Objectiu general del Pla Integral........................................ 4 

la Línia estratf!gica..................................................................... s 

Objectius: 

1.1 Prevenció d'incendis forestals.. ........... .... ... ..... ...... ... .. ......... .... ... 5 
1.2 Mi llorar la qualitat deis serveis. ... ....... ..... ... .. ...... ......... .. . ........... 7 
1.3 Millorar la qualitat del paisatge urba.......................................... 9 
1.4 Promoció d 'activitats de dívulgació mediambiental... .......... ....... 11 
1.5 Recuperació d'espais d'interés natural............................... .. .. .. . 13 

2a Línia estrategica... .................................... .... ..•..... .. . ....... ........ 14 

Objectius: 

2.1 Impuls i gestió del planejament urbanístic....................... .. .. .. .. 14 
2.2 Disseny del Pla de Mobilitat............. .......................................... 16 
2.3 Disseny í configuracíó d'espais públics..... ....... .......... .... ......... .... 21 
2.4 Impuls i redefiní ció de les infraestructures viaries...... ... .. .. .. .. .. .. 22 

3 L
, . ... . a tnla estrateg1ca ................................................................... . 24 

Objectius: 

3.1 Execució del PI a d'Equipaments...... .... .............. ... .. .......... ... .. .. . .. 24 
3.2 Potencia ció de la participació ciutadana..... ...... ............ .......... .... 26 
3.3 Desenvolupar i potenciar elements de singularitat 

civicoculturals............ .... .. ... . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. ... .. . .. . .. .. 27 
3.4 Promoció d'actuacions sociosanitaries.. ................... .................. 28 
3.5 Seguiment del fe nomen de l'ocupació il.legal.... ... ...... ........... ..... 29 
3.6 Revaloritzar la identitat de la zona de Collserola........................ 30 

l 



Ajuntament ~ de Barcelona 

INTRODUCCIÓ 

Districte de Sarria-Sant Gervasi 
Comissionat de la Zona de Collserola 

El Distrlcte de Sarría-Sant Gervasi té una extensió de 2.001 hectarees, de les quals, 
més de la meitat, -ésa dir, 1.042 ha.- corresponen a la zona de Collserola, que a la 
vegada esdevenen més de la meitat de la superfície del pare de Collserola al terme 
municipal de Barcelona. 

Caracterítzada per 1
1 

existencia de petits nuclis de caracter urba combinats amb 
amplíes zones d 

1 

habltatges unifamiliars a"illats, corresponents als barris de 
Vallvidrera, Les Planes (Rectoret, Mas Guimbau 1 Mas Sauró ), Font del Mont i Cim 
del Tibidabo i una important superficie no urbanitzada de bosc mediterrani -alzinars 
i pinedes preferentment- la zona de Collserola constitueix un patrimoni natural 
d 

1 

incalculable valor, atesa la concentració d 
1 

una notable biodiversitat en un espai 
reduit, i al fet que esdevé, amb la resta del pare, el pulmó verd d 

1 

una aglomeració 
humana de més de quatre milions de persones. 

Consclents del valor i significació d 
1 

aquest patrimoni natural i de la singularitat del 
seu teixit urba, el Distrlcte de Sarria-Sant Gervasi vol liderar, conjuntament amb la 
resta deis districtes ve'ins del vessant nord de Barcelona, el procés d'implicació de la 
ciutat envers Collserola. Guanyat per a la ciutat el front litoral, correspon ara 
recuperar la muntanya. Sarria-Sant Gervasi en vol ser la referencia més clara. 

Així ho recull el Pla d'Actuació Municipal del Districte 1999-2003 en incloure entre 
els seus principals eixos d'actuació l'adequació de la zona de Collserola com un gran 
espai ciutada que combini !'oferta de serveis als seus habitants i a la resta de 
barcelonins amb la preservació del medí ambient. 

Amb la creació del Comissionat per a la Zona de Collserola a partir de la voluntat 
decidida de I'Ajuntament d'impulsar el desenvolupament de l'ambit, tot vetllant per 
la correcta integració de totes les actuaccions que hi conftueixen, es constata 
clarament la necessitat d'establir una estrategia global d1ntervenció que abordi la 
realitat de Collserola i deis seus barris, en 1

1 

ambit del Districte de SarrU1-Sant 
Gervasi. 

L' ambit de Collserola en el nostre districte és un espai extens i complex on 
s ' articulen diverses funcions: lloc de residencia, espai de natura i d 'oci, espai 
d 'activitat economica, porta d 'entrada a la ciutat, reserva forestal .. 

L 'actuació en aquestes arees necessita una acció integrada que no és limiti al 
condicionament i desenvoluparrient urbanístic, sinó que vinculi aquest a accions 
socials, culturals, mediambientals i economiques. 

L 
1 

objectiu del Pla és establir una veritable guia d 'acció fugint de reftexions 
excessivament generiques. En aquest sentit es defineix un objectiu general i tres 
línies estrategiques, a partir de les quals es marquen uns objectius i les actuacions i 
mesures que els han de fer possibles. 
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El conjunt d ' actuacions que es proposa té la seva raó de ser en la realitat actual 
deis barris del sector nord del Districte de Sarria-Sant Gervasi i es projecta cap al 
futur que entre tots caldra definir. 

Aquesta projecció pretén assolir un salt en el procés de desenvolupament de 
1 ' ambit, des de la constatació que cal un esfor~ complementari del que duem a 
terme en altres zones de la ciutat per tal de recuperar i sumar pes i presencia. 

El procediment seguít, amb la participació activa del conjunt del moviment 
associatiu i de totes les sensíbílítats en presencia, ha permes arribar a un elevat 
nivell de consens. Es tracta en definitiva d1mpulsar una estrategia de futur amb la 
poblacíó que hí resideix i no només per a la població resident. 

Aquest document, dones, és fruit d'una diagnosi amplia a partir de la detecció de 
déficits i de l'aprofitament de potencialitats i de les reflexions, analisi i propostes 
formulades des del Dístricte 1 des de diferents ambits municipals, des del Consorci 
del Pare de Collserola i per les associacions de ve·ins i el teixit associatiu deis barris 
de Collserola i de moltes aportacions individuals que han millorat notablement el 
text inicial. 

Com correspon a una area extensa i complexa en la qual incideixen multitud 
d 'operadors, moltes de les actuacions o líníes de treball apuntades depassen 
1 'ambit de decisió del districte i de 1 'ajuntament. Tanmateix, no hem volgut ajustar
nos estrictament al camp competencia! municipal per no limitar 1 'abast i la globalitat 
del Pla. caldra estar atents, dones, en molts casos, a la voluntat i capacitat 
d ' actuació de tercers per a assolir determinats objectius. 

' 

La confluencia de voluntats i d'esforc;os per a assolir el maxim nivell de consens en 
1 ' aplicació 1 execució de les mesures previstes en aquest pla, sera fonamental, i en 
aquest sentit, haurem de ser capac;os d'implicar en el resultat final tota la ciutadania 
i el conjunt d'administracions, institucions i operadors que incideixen a la zona. 

3 
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OBJECTIU GENERAL 

Districte de Sarria·Sant Gervasi 
Comissionat de la Zona de Collserola 

ASSOUR UN ALT NIVELL DE QUALITAT URBANA· EN ELS BARRIS DE 
COLLSEROLA, PROJECTANT ALHORA El. CON,JUNT DE LA ZONA COM 
A REFERENT MEDIAMBIENTAL 1 CIUTADA DEL DISTRICTE DE 
SARRIA·SANT GERVASI 1 DE TOT BARCELONA· 

El Pla integral es proposa aquest objectiu general com a guia per a fer compatible el 
necessari desenvolupament deis serveis basics que la ciutat ha d 'oferir als 
ciutadans que resideixen als barris de Collserola, amb la protecció que exigeix el 
gran espai natural que els envolta. D ' aquest equilibri en resulta una zona 
especialment singular de Barcelona que s ' ofereix com a referent ciutada 
(paisatgístic, ecologic, de lleure .. ) per a la resta del districte i per a tota la ciutat. 

Cada una de les línies estrategiques d 'actuació que dibuixa el Pla pretén integrar 
aquestes tres dimensions: desenvolupament urba, equilibri ambiental i projecció 
ciutadana, perqué estan estretament relacionades entre si i ens sembla impossible 
desenvolupar-les per separat. 

La primera línia estratégica planteja actuacions en els camps deis serveis urbans, la 
seguretat i la prevenció de riscos i el paisatge; la segona en els de 1 ' espai ñsic i la 
mobilitat; i la tercera en els de 1 'atenció a les persones i el desenvolupament 
d 'activitats socials. 

Es tracta, dones, d 'articular de manera específica i en un territori singular els tres 
elements basics de tota geografia humana: 1 ' espai urba, el medi natural i les 
persones. 

4 
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POTENCIAR LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I LA PRESERVACIÓ DE LA 
QUALITAT MEDIAMBIENTAL DE COLLSEROLA==-. ;:.,__,--"--~~-~------

La zona de Collserola del Districte de Sarria-Sant Gervasi reuneix unes condicions 
optimes per a aconseguir un alt nívell de qualitat medíambiental í esdevenir alhora 
referencia obligada de la relació de la ciutat amb el pulmó verd de 1' Área 
Metropolitana. 

cal dones, tractar el Pare des de 1 ' atenció als aspectes de la natura, del paisatge i 
del lleure, articulant la relació deis barris amb 1 'espai que els defineix i els envolta. 

OBJECTIUS: 

OBJECTIU 1.1 Dotar els barris i nuclis habitats de les maximes condicions 
de seguretat davant el risc d 'incendi forestal. 

Actuacions: 

1.1.1 Redacció, aprovació i homologació deis plans d 'autoprotecció 
deis barris del Rectoret, Mas Guimbau, Mas Sauró, Vallvidrera, Font 
del Mont 1 Cim del Tibidabo, tot incorporant-hi mitjans efica~s d 'avís 
col.lectiu a la població. 

1.1.2 Desenvolupament i execució de les mesures incorporades al Pla 
de Prevenció d 'Incendis Forestals del Pare de Collserola: 

• Augment de la xarxa d 'hidrants i estudi d 'implantació de 
basses que complementin les que actualment hi ha en servei, 
fent possible el seu aprofitament per part de la fauna local. 

• Manteniment i obertura de franges de protecció perimetral i 
neteja de finques públiques i privades d ' alta 
combustibilitat. 

• Manteniment i obertura de franges de baixa combustibilitat 
per a sectorialitzar la massa forestal. 

• Manteniment i estudi d 'obertura de camins i senders per a 
1 'actuació deis serveis d 'extinció d 'incendis i forces de 
seguretat. 

j 
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• Mil lora de 1 'accessibilitat de vehicles de bombers i serveis en 
vies urbanes 

• Regulació de 1 'aparcament a la via pública. 

• Revisió de dobles direccions i sentits de circulació. 

• Reubicació i/o eliminació d 'elements de suport de xarxes 
aeries de serveis fora d , alineació. 

1.1.3 Desenvolupament de campanyes de sensibilització en materia 
de prevenció d 'incendis adre~des al residents, usuaris i operadors 
del pare i a les persones de pas. 

6 



Ajuntament ~ de Barcelona Districte de Sarria-Sant Gerva.si 
Comissionat de la Zona de Collserola 

OBJECTIU: 1.2 Míllorar la qualitat deis serveis basics tot planificant-los 
atenent les especials característiques de la zona, i impulsar 1 'arribada de 
nous serveis. 

Actuacions: 

1.2.1 Definició del mapa d 'enllumenat, tot quantificant les 
necessitats deis diferents nuclis de l'ambit completant la xarxa i 
establint programes específics de manteniment ordinari i especial i de 
disminució de la contaminacíó lumínica. 

1.2.2 Consolidació de la implantació deis nous criteris d ' actuació en 
els operatius de neteja i recollida de residus, de manteniment verd i 
arbustiu i de manteniment general de la vla pública en atenció a les 
especials circumstancies físiques, climatologiques i de configuració 
deis nuclis urbans de 1' ambit, i a les necessitats derivades de 
1 ' estacionalitat (caps de setmana, estiu i períodes de vacances). 

1.2.3 Impulsar 1 ' extensió de la xarxa de subministrament de gas 
natural a les zones actualment sense servei del barrí de Vallvidrera i 
la seva implantació als barris de les Planes, Cim del Tibidabo i Font 
del Mont. 

1.2.4 Potenciar la presencia continuada deis cossos i forces de 
seguretat, tot coordinant les actuacions i serveis amb la Guardia 
Urbana tendint a la implantació deis models de policía comunitaria í 
de proximitat. 

1.2.S.Ampliació de !'oferta comercial a Vallvidrera, amb la 
reestructuració del Mercat, tot fent possible un augment de !'oferta 
de productes i serveis amb !'arribada d'un nou operador, i estudi per 
afavorir la implantació als barris de Les Planes d ' una oferta 
complementaria de productes i serveis de primera necessitat. 

1.2.6 Impulsar la instal.lació d'una estafeta de correus a Vallvidrera i 
afavorir la instal.lació d ' un caixer automatic multiservei a les Planes. 

7 
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1.2.7 Compatibilitzar l'extensió de la cobertura de telefonía mobil a 
les zones d 'ombra de l'ambit amb una adequada ubicació de les 
antenes per a evitar molesties als veins i evitar la degradació 
mediambiental. 

1.2.8 Impulsar 1 'arribada deis nous serveis vinculats a les noves 
tecnologies de la informació. 

8 
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OBJECTIU 1.3 Millorar la qualitat del paisatge urba. 

Actuaclons: 

Districte de Sarria-Sant Gervasi 
Comissionat de la Zona de Collserola 

1.3.1 Revítalitzar i enriquir els espais d ' ús públic, amb estimdards 
d ' urbanització de més qualítat 1 dotació de mobiliari amb criterís 
d'homogene"itat. 

1.3.2 Revisió del pla d ' usos d 'establiments de restauració i estudi 
de regularització deis berenadors de l'ambit. 

1.3.3 Promoure actuacions de mil lora i recuperació d ' habitatges i 
d ' edificis, especialment pel que fa a fa~nes, parets mitgeres i murs 
i tanques de delimitació de finca, impulsant campanyes per evitar-ne 
la degradació estetica. 

1.3.4 Tractament de les xarxes aeries de serveis i de la resta 
d ' elements que s ' hi vinculen, especialment a les zones en procés 
d'urbanització tot impulsant el soterrament de línies i la reubicació i/o 
l'eliminació progressiva de pals a la via pública. 

1.3.5 Recuperació d 'espais degradats per abocaments incontrolats. 

1.3.6 Recuperació i posada en valor ijo servei d ' elements del 
patrimoni arquitectonic i historicoartístic. 

• Protecció i definició d ' usos d ' edificis singulars: safareigs del 
Sanatori, Can Pasqual, Can Llevallol, Església de Santa María 
de Vallvidrera, Edífici auxiliar del Panta de Vallvidrera i Masía 
de Can Calopa. 

• Estudi i tractament historicopatrimonial de les masies de Can 
Sauró i Can Rectoret, com a actuació previa a 1 ' acció 
d ' enderroc. 

1.3.7 Programa de millora en 1 'eficacia i compliment de la discíplina 
urbanística, a partir de la territorialització de la inspecció, de la millor 
coordinació amb el servei de guardería forestal del Consorcí del Pare i 
de 1 ' impuls de . mesures organitzatives i/o normatives que 
contribueixin a 1 'agilització deis procediments, especialment pel que 
fa referencia al control d 'execució de llicencies d'obres i al 
compliment general d 'ordenan~es, amb especial emfasi al que té 
relació amb el tancament i neteja interior de finques i amb el seu 
ornat general. 



Ajuntament ~ de Barcelona Districte de Sarrü-Sant Gervasi 
Comissionat de la Zona de Collserola 

1.3.8 Avan~ar en 1 'aplicació de mesures de regulació de la 
publicitat a la via pública, especialment a Vallvídrera. 

1.3.9 Homogene"ització i tractament integral de la rotolació 
informativa a la via pública. 

10 
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OBJECTIU 1.4 Promoure i desenvolupar activitats eiutadanes de divulgaeió 
del medí natural i de defensa mediambiental, en col.laboraeió amb el 
Consorei del Pare de Collserola. 

Actuacions: 

1.4.1 Garantir la doble funeió del territori del Pare de Collserola del 
Districte de Sarria-Sant Gervasi eom a espai de preservaeió de la 
natura i d'area de convivencia i de lleure de ve·ins i visitants, tot 
impulsant amb els serveis del Consorei del Pare el condieionament 
d'espais eom a pares equipats de vora que actüin eom a reeeptors i 
esmorte"idors de la resta del pare, afavorint la transieió pare-urba. 

1.4.2 Aeeions de suport i estímul a les inieiatives clutadanes de 
divulgaeió del patrimoni natural i de la fauna de Collserola i ereació 
d'un ambit de treball que aculli tates les experieneies que hi ha a 
1' a m bit de Collserola i n~mpulsi de noves: 

• Jornades Mieologiques de Les Planes i Vallvidrera i Exposició 
de Bolets a carrec del Grup de Natura de Les Planes. 

• Xerrades informatives del Consorci del Pare per als ve·ins i 
visitants. 

• Itineraris interpretats pels habitants del Pare. 

• Estudi per a la ereaeió d 'un Centre d 'estudi de papa !Iones 

• Creació d ' ambits de conreu i harta tradicional per a 
estudiants i població en general, en terrenys públics 
qualificats d 'equipament. 

1.4.3 Impulsar i difondre les activitats del Centre Pedagogic i 
productiu vinícola de can calopa. 

1.4.4 Impulsar e~ coneixement, ús i gaudiment de la xarxa de 
recursos de divulgaeió natural i de lleure del Consorei del Pare de 
Collserola en l'ambit del districte: 

• Centre d ' Informació a Vil.! a Joana. 

11 
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• Arees de lleure de Santa Maria de Vallvidrera i Santa Creu 
d'Oiorda. 

• Mas Pins, Centre d'Educació Ambiental. 

• Can Balase, Centre de Recuperació de la Fauna del Pare. 

1.4.5 Potenciar la implicació de la ciutadania en la millora de 
1 'entorn natural i urba, mantenínt-lo net, tot afavorint la recollida 
selectiva i el reciclatge de residus, posant al seu abast els mitjans 
d 'actuació necessaris: 

• Xarxa adequada i regularment distríbu.ida per la zona de 
contenidors de brossa, brossa vegetal, mobles i objectes 
voluminosos i recollida selectiva. 

• Mínípunt verd 

• Unitats de compostatge vegetal i organic. 

1.4.6 Elaboració del mapa acústic de l'ambit i impuls de mesures de 
reducció de 1 , impacte sanie. 

1.4.7 Impulsar el desenvolupament de 1 'agenda 21 local de 
Barcelona, establint un programa de difusíó i aplícació d 'energies 
renovables. 

1.4.8 Vetllar per una adequada execució de les obres en tot 
1 'a m bit, assegurant la conserva ció de les zones adjacents d 'interés, 
tot avan~nt en 1 'elaboració d 'estudis previs a la seva realització per 
tal d 'adoptar la solució més respectuosa amb 1 'entorn natural. 

11 
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OBJECTIU 1.5 Recupera ció d ' espais d 'interés natural 

Actuacions: 

Districte de Sarria-Sant Gervasi 
Comissionat de la Zona de Collserola 

1.5.1 Rehabilitació del Panta de Vallvidrera (vas, presa edifici 
auxiliar) i ordenacíó paísatgística de 1 'entorn. 

1.5.2 Catalogació i recuperació de fonts i mines d 'aigua. 

1.5.3 Protecció i millora d 'espais de valor natural (torrents i rieres, 
fondals, zones obertes í erms, conreus ... ) 

n 
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ORIENTAR LES ACTUACIONS DE TRANSFORMACIÓ DEL TERRITORI 
PER AFAVORIR LA INTEGRACIÓ ENTRE BARRIS 1 MILLORAR LA 
QUALITATURBANA~-~~~~--~--~~~---~~·-------~ 

L 'extensió i característiques físlques i orografiques de 1' ambit de Collserola, i 
1 'existencia de diferents sistemes o models de desenvolupament, han donat com a 
resultat la configuració de diversos nuclis que tot i mantenir molts trets comuns han 
estat tradicionalment poc integrats i articulats. 

cal dones, definir mesures que acabin amb aquesta tendencia i que facilitin la 
relació deis díferents barris, fent més sostenible 1 'assignació de recursos i la 
prestació de serveis. 

OBJECTIUS: 

OBJECTIU 2.1 Impuls i gestió del planejament, tot estudiant-ne les 
necessitats d 'adequació a les noves realitats. 

Actuacions: 

2.1.1 Impuls definitiu a la gestió del Pla Parcial de Les Planes, 
prenent coma eixos prioritaris: 

• L 'áctuació en les zones PRUT deis barris de Rectoret i 
Mas Guimbau. 

• Creació d 'habitatge públic de compensació per a 
afectats urbanístics del polígon. 

• Estudi d 'usos d'espais públics qualificats 
d ' equipament. 

2.1.2 Analitzar 1 ' adopció de mesures de reducció de 1 'edificabilitat 
en el conjunt de 1' ambit, especialment a Vallvidrera. 

2.1.3 Estudi d 'usos i solucions de planejament de la Carretera de 
les Aigües. 

2.1.4 Estudi d' execució del planejament de la zona del Turó a 
Vallvidrera. 

2.1.5 Estudi del planejament i ordenació del sector de 1 'Espinagosa 
a Vallvidrera 

14 
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2.1.6 Desenvolupar accions i normatives encaminades a la 
preservació deis teixits urbans en arees d 'ordenació aillada 
unifamiliar. 

2.1.7 Adaptació del Pla Especial del Cim del Tibidabo a les 
necessitats de mobilitat i serveis de la nova etapa de gestió del Pare 
d'Atraccions sense perjudici de la zona residencial. 

15 



Ajuntament ~ de Barcelona 

OBJECTIU 2.2 Disseny del Pla de Mobilitat de 1 'Ambit 

Actuacions: 

Districte de Sarria-Sant Gervasi 
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2.2.1 Estudiar i planificar infraestructures viaries de comunicació 
entre barris: 

• Estudi urbanització C/ Reís Catolics entre Escola Nabí i 
Camí del Panta. 

• Estudi de connexió de la Carretera de Vallvidrera al 
Tibidabo amb el C/Font del Mont mitjan~nt una pista de 
caracter forestal per a ús de serveis públics. 

• Estudi de regulació d 'accessos i circulació de vehicles a la 
Carretera de les Aigues 

• Tractament del ferm deis accessos al Centre d 'Informació 
del Pare de Collserola, Escota Xiprers i Museu Verdaguer. 

2.2.2 Establir les prioritats d 'actuació per a la millora de 
1 'accessiobilitat i de la mobilitat deis vianants i vehicles a 1 'interior 
deis barris. Amb caracter indicatiu s 'assenyalen les actuacions 
principals que cal estudiar: 

FONT DEL MONT 

• Arranjament d 'escales de la drecera de Vallvidrera (des 
del Passatge Santa Amelia a la Carretera de les Aigües). 

• Mi llora de 1 'enlla~ C/ Bosc-C/Santpedor-Carretera de les 
Aigües-Camí Bosca. 

• Arranjament de les escales de connexió del C/ Bosc amb 
Carretera de les Aigües 

• Arranjament d ' escales de connexió Torrent de la Font del 
Mont-Carretera de Vallvidrera al Tibidabo. 
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CIM DEL TIBIDABO 
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• Arranjament d 'escales des de la Pla~a Tibidabo fins al 
camí de cal Totxo. 

• Arranjament d 'escales des de la carretera de Vallvidrera 
al Tibidabo fins el Pare d 'Atraccions. 

VA'L VIDBERA 

• Arranjament d ' escales de la drecera de Vallvidrera (Des 
de carretera de les Aigües a C/ Ja hi som). 

• Urbanització de les escales del C/ Licorella 

• Definició de les escales de connexió PI. de Vallvidrera amb 
PI. Pep Ventura d 'acord amb el dlsseny futur d 'ambdues 
pla~es. 

LES PLANES 

• Estudi d ' ampliació de la secció deis vials de la xarxa 
basica deis tres barris atenent a qüestions de mobilitat i 
seguretat, segons criteris d 'oportunítat i de racionalització 
de la inversíó. 

• Adequació progressiva deis trams finals deis carrers sense 
sortida per facilitar la maniobrabilitat deis vehícles de 
serveis i particulars. 

MASSAURÓ 

• Urbanització de 1 ' enlla~ del camí Baix de Mas Sauró amb 
el Camí del Panta. 

• Eixamplament i Urbanització del Camí Alt de Mas Sauró 

• Eíxamplament del C/ Torrent del Rovelló. 

• Estudi de connexió del Camí Baix de Mas Sauró amb el 
camí Alt de Mas Sauró. 
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MA$GUIMBAU 
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• Eixamplament del Camí de Mas Guimbau, entre C/ can 
castellví i C/ de la Gespa. 

• Estudi potenciació de la xarxa viaria basica del barrl en 
1 'eix conformat pels carrers Camf de Mas Guimbau, C/ de 
la Gespa, Pg. de la Vimetera, Pg. del PI Forcat i Pg. de 
Grevol. 

• Arranjament i Pavimentació del carrer de can castellví. 

• Estudi de la solució deis accessos del passatge del tram 
final del camí de Mas Guimbau. 

• Arranjament del tram final del camí deis Verns. 

RECTORET 

• Eixamplament del C/ Bohemís, entre el C/ Amarant i les 
escales del C/ Poncelles. 

• Urbanització de les escales del C/ Saturn. 

• Urbanització de les escales del passatge Costa de les 
Perdius. 

• Urbanitzacíó de 1 'eix conformat pel C/ Llentiscle i la 
continuació del passatge deis Magraners fins el C/ Major 
del Rectoret, afavorint la comunicació de vianants amb 
1 ' estació del Baixador de Vallvidrera. 

• Ampliació del pont d 'acces del sector del C/ Vesc-
avinguda del Rectoret. 

• Reorganització del pont nou del sector de 1 ' estació del 
Baixador de Vallvidrera. 

• Impulsar la millora deis accessos al barrí a través de la 
xarxa viaria del municipi de Sant Cugat del Valles. 

2.2.3 Crear un sistema d ' aparcaments adaptat a la varietat de 
situacions existents: 
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• Posada en funcionament d ' una experiencia pilot per a la 
reserva d ' estacionament per als residents als barris de les 
Planes, per tal de minimitzar 1 'impacte generat per 
1 'atracció de vehicles de municipis del Valles a les 
estacions de les Planes i del Baixador de Vallvidrera. 

• Es descarta, pel fort impacte que generaría, l'habilitació 
d'un gran aparcament de superfície vinculat a les 
estacíons deis Ferrocarrils de la Generalitat (F.G.C) 

• Ordenació i regulació de 1 'aparcament a la carretera de 
Vallvidrera a sant Cugat en les zones d 'influencia de les 
estacions deis Ferrocarrils de la Generalitat tot limitant-lo a 
les zones d'esponjament existents. 

• Estudi d ' emplac;aments per a la construcció d 'un 
aparcament a Vallvidrera. 

• Estudi de necessitats d 'aparcament del barrí del Cim del 
Tibidabo per paliar efectes visitants Pare d 'Atraccions. 

• Estudi de les necessitats d'aparcament de la zona del Peu 
del Funicular. 

2.2.4 Adaptar el recorregut de les Línies de microbus 211 i 218 
d ' acord amb les millares que es van implantant a la xarxa viaria, 
especialment a Les Planes i millora de les condicions d ' espera amb la 
instal.lació de marquesines a les parades amb més intensitat de 
viatjers. 

2.2.5 Executar un Pla de senyalització, que inclogui un nou model 
de plaques viaries ( carrers, camins, passatges .. ) per als barris i 
nuclis en edificació amada o amb tipología forestal, indicadors 
d ' accés als diversos barris i punts d 'interés, tot incorporant plano! 
de situació i orientació en els principals accessos. 

2.2.6 Revisió i actualització de la Cartografía a tot l'ambit, resolent 
els errors i les omissions de !'actual planol-guia de la ciutat. 

2.2.7 Estimular la utilització de sistemes alternatius i sostenibles de 
transport, accelerar la supressió de barreres arquitectoniques i 
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establir mesures que afavoreixin 1 'autonomía personal de les 
persones amb disminució: 

• Vetllar pel compliment de la normativa en materia de 
supressió de barreres als equipaments públics i 
progressivament a la via pública. 

• Garantir 1 'existencia a tots els equipaments públics 
d 'una reserva d 'estadonament per a vehicles de 
persones amb disminució. 

• Instal.lar a tots els equipament públics i espais 
d 'activitat, mobiliari urba per a 1 ' aparcament de 
bicicletes. 

• Promoure, conjuntament amb el Consorci del Pare, un 
itinerari per a persones amb disminució a 1 , ambit del 
Baixador de Vallvidrera ambla participació de F.G.C 
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OBJECTIU 2.3 Disseny i configuració d ' espais de centralitat i creació i 
millora de nous espais públics. 

Actuacions: 

2.3.1 Redefinició urbanística de la Pla<;a de Vallvidrera en tant que 
espai vertebrador de tota 1 'area de Collserola. 

2.3.2 Ordenació i millora d'espais públics: 

).1- PI. del Mina-grott 
).1- PI. de la Tulipa 
);> PI. de la T elevisió 
).1- PI. de les Basses d 'en Barral 
);> PI. de Pep Ventura 
) PI. carrer Reís catolics. 
) Escales de Parsifal. 
);> Cru'illa C/ Font del Mont amb carretera de les Aigües. 

2.3.3 Potenciar el Passeig de 1 'Arbo~ com a eix urba per a vianants 
vertebrador deis tres barris de les Planes en posar en relació 
equipaments i serveis públics que hi ha o que s 'ha previst fer a la 
zona: 

Santuari de la Salut, Centre d 'Atenció Primaria (CAP), Servei 
municipal infantil i Pistes de Petanca, Espai de 1 ' antic camp de futbol 
de Les Planes, Centre Cívic 1 'EIE~ctric, Estacions F.G.C de les Planes i 
del Baixador de Vallvidrera, reserva d 'equipaments i escola 
d ' educació especial ViLla Joana, Museu Verdaguer, Centre 
d ' Informació del Consorci del Pare Metropolita de Collserola i escola 
Xiprers, Area de lleure i església de Santa Maria de Vallvidrera, Panta 
de Vallvidrera i PI. del Mina-grott. 
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OBJECTIU: 2.4 Impulsar la redefinició i millora de les grans infraestructures 
viaries de 1 ' ambit, tot tractant de maximitzar els seus beneficis socials i de 
minimitzar els efectes negatius. 

Actuacions: 

2.4.1 Reconsideració de la funcionalitat i característiques de la 
vialitat local basica (carretera de Barcelona a Sant Cugat i carretera 
de Vallvidrera al Tibidabo) com a vi es o travessies urbanes, en els 
trams següents: 

• carretera BV entre carretera en direcció a Molins de Rei i 
PI. Vallvidrera. 

• PI. Vallvidrera i Ca mí de 1 'Església/Revolt de les Monges. 

• Carretera de Vallvidrera al Tibidabo entre PI. Pep Ventura i 
Sector Ideal Pavilion i entre Hotel Florida i PI. Tibidabo. 

• carretera de Vallvidrera a Sant Cugat entre camí del Panta 
i Depuradora d 'aigües (límit municipal). 

2.4.2 Ampliació de l'avinguda de Vallvidrera entre el C/ Vidal 
Quadras i l'estació del Peu del Funicular. 

2.4.3 Pla de senyalització a les carreteres de 1' ambit per a reduir la 
velocitat de circulació deis vehicles i la mortaldat de la fauna. 

2.4.4 Cercar fórmules directes o indirectes que permetin una major 
permeabilitat amb 1 'autopista de 1 ' Eix de Vallvidrera des del sector 
de Vallvidrera-Les Planes, per tal de reduir les distancies i/o els 
efectes negatius de 1 'existencia de peatge dins el terme municipal. 

2.4.5 Aprofundir els mecanismes de coordinació amb F.G.C a fi i 
efecte de continuar avan~ant en la implantació de millores a les tres 
estacions de 1' ambit, especialment pel que fa a: 

• La supressió de barreres arquitectoniques a les estacions 
del Peu del Funicular i Baixador de Vallvidrera. 
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• La millora de l'accessibilitat i permeabilitat de les 
estacions, afavorint la seva integració amb els barris i amb 
el Pare. 

• La instal.lació d 'elements que millorin la qualitat deis 
accessos i deis temps d 'espera (accessos coberts, 
tallavents, ... ). 
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GARANTIR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES I POTENCIAR 
UNA IDENTITAT COMUNA EN EL MARC DE COLLSEROL.4. 

La millora de les condicions de vida deis ciutadans i ciutadanes són la raó basica de 
qualsevol projecte de futur. La millora de la qualitat de vida no és avui una condició 
residual de progrés, sinó una condició inexcusable que ha de guiar qualsevol acció 
col.lectiva. 

Per aixo cal treballar per a la millora de les infraestructures i per a la millora de 
1 ' oferta de serveis a la persona. 

Així mateix, cal destacar que les activitats cíviques i culturals són factors claus per a 
la configuració d ' una identitat comuna i elements indispensables d 'integració 
urbana. 

OBJEcnus 

OBJEcnU 3.1 Execució del Pla d'Equipaments del Districte a 1' ambit de 
Collserola i potenciació i desenvolupament de nous usos deis espais existents 
i deis de nova creació. 

Actuacions: 

3.1.1 Construcció del Centre Cívic de Vallvidrera, pistes de petanca i 
pla~a i espais exteriors. 

3.1.2 Obertura de la biblioteca Vallvidrera- Les Planes a l'edifici del 
C.C. Vallvidrera. 

3.1.3 Implantació Servei Municipal Infantil a Les Planes. 

3.1.4 Cessió de la gestió del Camp de Futbol de Vallvidrera 
potenciació d ' usos. 

3.1.5 Potenciació d 'usos extraescolars de les instal.lacions de les 
escales Nabí i Xiprers. 
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3.1.6 Pla de futur del recinte de 1
1 

actual escala d 
1 

educació 
especial Vil.la Joana, que defineixi els usos deis actuals pavellons i 
deis espais exteriors, i que, oportunament, determini les condicions 
de participació d 

1 

un nou operador que compatibilitzi la seva activitat 
amb 1

1 

obertura de les instal.lacions ( especialment gimnas, pileta i 
camp de futbol) als ve'ins de la zona. 

3.1.7 Definició d 
1 

usos dotacionals de 1
1 

espai del C/ Amarant al barrí 
del Rectoret. 

3.1.8 Estudi de definició d'usos complementaris de la casa-Museu 
Verdaguer. 

3.1.9 Establir els usos complementaris del Centre d linformació del 
Pare com a eina per a apropar-lo als velns i visitants i fomentar-ne el 
coneixement. 
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OBJECT1U 3.2 Potenciació de la participació ciutadana creació de 
dinamiques de treball col.lectiu. 

Actuacions: 

3.2.1 Creació del Consell Consultiu d 'entitats de Collserola i 
potenciació del treball en xarxa, i integració i participació al Consell 
Consultiu del Consorci del Pare de Collserola. 

3.2.2 Definició i impuls del treball d 'altres ambits de participació i 
seguiment de la gestió d 'equipaments i activitats especials. 

• Consell Rector deis Centres Cívics L ' Electric i Vallvidrera. 

• Comissió de seguiment del Camp de futbol municipal de 
Vallvidrera 

• Comissions de festes ijo activitats culturals. 

3.2.3 Establiment de mesures addicionals de potenciació de les 
associacions i entitats de barri com a generadores de serveis per als 
ciutadans. 

3.2.4 Promoure la creació de noves entitats i iniciatives ve"inals 
(Associació de comerciants de Vallvidrera, Coordinadora de Festa 
Major de Les Planes ... ). 
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Actuacions: 
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potenciar elements de singularitat 

3.3.1 Impulsar la Festa Majar de les Planes 

3.3.2 Potenciar la participació de les entitats i ve"ins en la Diada de 
Collserola i en altres activitats organitzades pel Consorci del Pare. 

3.3.3 Potenciar el coneixement i les activitats de la casa-Museu 
Verdaguer en 1 'avinentesa de la celebració els anys 2002-2003 del 
Centenari de la mort del poeta i escriptor. 

3.3.4 Potenciar el coneixement deis itineraris historicoculturals 
naturals de la zona. 

3.3.5 Configuració d'un itinerari ludicopaisatgístic que connecti els 
diferents elements del patrimoni arquitectonic. 
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OBJECTIU 3.4 Promoure actuacions sociosanitaries, adreQ}des 
especialment a la gent gran, als afectats per malalties croniques i als 
discapacitats en atenció a les seves necessitats i a les dificultats afegides que 
les característiques físiques i de dispersió urbana de la zona poden 
comportar en relació amb 1 ' autonomía personal o familiar d 'aquestes 
persones. 

Actuacions: 

3.4.1 Refor~ de 1 ' assistencia domiciliaria per a la gent gran i les 
persones discapacitades o afectades per malalties croniques, 
garantint un seguiment continuat de cada cas. 

3.4.2 Impulsar el voluntariat de la gent gran i per a la gent gran en 
els barris, a partir d 'experiencies com 1 'intercanvi de prestacions o 
els bancs de temps. 
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OBJECnU: 3.5 Establiment d 'un ambit de seguiment del fenomen de 
1 'ocupació il.legal i establiment d 'accions coordinades d 'informació i 
mesures de prevenció i d 'atenció social per avan~r-nos a possibles 
situacions de conflicte i a processos de precarietat i marginalitat. 

Actuacions: 

3.5.1 Constitució d ' un observatori permanent de seguiment del 
fenomen de 1 'ocupació il.legal d 'habitatges i altres espais públics o 
privats, amb la participació de la Guardia Urbana i els Cossos i Forces 
de Seguretat, els Serveis Socials i les Associacions de Ve'ins 

3.5.2 Establir un protocol específic d 'atenció a persones sense 
sostre en coordinació amb els serveis d 'atenció social del municipi 
d' origen. 

3.5.3 Establir un cens de finques o espais susceptibles d 'ocupació i 
facilitar informació que afavoreixi 1 ' adopció de mesures de prevenció. 
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OBJEcnU: 3.6 Revaloritzar la identitat de la zona de Collserola i donar-ti 
projecció externa. 

Actuacions: 

3.6.1 Promoció i realització de campanyes d 'explicació deis aspectes 
més rellevants per al coneixement i la millora de la imatge deis barris 
de Collserola partint deis elements seguents : 

• Difusió que, per al model de desenvolupament que 
impulsa el Pla, Collserola sap conjuminar 1 ' activitat 
residencial amb la qualitat del medi natural i que posi en 
relleu el paper deis barris que la integren en 1 ' oferta de 
serveis, d ' activitats i en la valoració deis espais naturals. 

• Difusió de 1 'interes turístic i de lleure deis elements del 
patrimoní historicoartístic, natural i cultural de Collserola. 

3.6.2 Difusió de les propostes del Pla Integral i de la realitat de la 
zona entre la ciutadania. 
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