Anuari d'entitats catalanes. 2004

PLATAFORMA CÍVICA PER A LA
DEFENSA DE COLLSEROLA (PCDC)

PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA (PCDC)
C. Jacint Verdaguer, 48
08750 MOLINS DE REI
BAIX LLOBREGAT
Telèfon: 936 802 751
Fax: 936 686 107
E-mail: plataforma_Collserola@SoftHome.net
Web: www.collserola.org

Característiques i objectius de l'entitat
Any de fundació: 2001

Objectius:
Aconseguir un nou marc de protecció per a la serra de
Collserola, i que sigui declarada parc natural.

Nombre d'associats: 50
Organitzacions a les quals està vinculada l'entitat:
Àmbit geogràfic d'actuació: comarcal
Persones o grups socials a qui s'adreça: totes les edats
Àmbits temàtics d'actuació: Ordenació del territori,
Grans infraestructures, Recuperació i/o gestió d'espais
naturals, Protecció d'espais naturals

Memòria d'activitats de l'any 2003
Encàrrec d'informes tècnics sobre els ecosistemes, la
biodiversitat, l'urbanisme i els aspectes legislatius
que reforcin la protecció de Collserola.Malgrat
l'existència de nombrosos treballs que tracten els
diferents aspectes naturalístics, paisatgístics, faunístics,
ecosistèmics, etc. de la serra de Collserola, per tal de
poder assolir els objectius de la campanya es va
considerar que calia disposar d'informació actualitzada
sobre l'estat i els problemes d'aquest notable espai
natural. Es va contactar amb diferents especialistes en
temes ambientals per elaborar informes tècnics sobre
diferents aspectes de l'espai natural de Collserola.
Atesa la característica del projecte, tots els
especialistes es van oferir a fer els informes de
manera voluntària: Ada Llorens, arquitecta, urbanista,
paisatgista; Rafael Bellido Cárdenas, advocat
especialitzat en medi ambient; Oriol Bosch, ecòleg
forestal, Departament d'Ecologia de la Universitat de

Barcelona; Josep Germain, membre de la Institució
Catalana d'Història Natural; Rafel Bosch, ambientòleg;
Francesc Múrria, Departament d'Ecologia de la
Universitat de Barcelona.Divulgació de materials entre
la ciutadania.
En una primera fase, la distribució de la informació
sobre la campanya s'ha adreçat cap a les entitats
ciutadanes a partir de les quals es pugui amplificar el
missatge i el ressò a la ciutadania: excursionistes;
esplais i educació en el lleure; mitjans de comunicació
locals; escoles.Actes d'informació.
Al llarg del primer semestre, i per facilitar la penetració
de la campanya d'informació del projecte, molts dels
actes d'informació s'han emmarcat en campanyes
relacionades amb Collserola que es realitzen des de
cadascun dels municipis. Així mateix, s'han aprofitat
festes, fires i altres actes públics per incorporar
elements d'informació i difusió de la campanya.
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Tanmateix, a partir de l'estiu s'han realitzat actes
estrictament vinculats a la campanya. La relació dels
actes realitzats és la següent:- Barcelona. El 4 de març
es va realitzar una xerrada a la Biblioteca Albert
Pérez Baró, de Montbau. Entre març i juliol del 2003 es
realitza una campanya d'adhesions al manifest de
Collserola entre les entitats excursionistes, esplais i
entitats d'educació en el lleure de Barcelona.- Sant Just
Desvern. A més de la xerrada, el 29 de març es va
realitzar una xocolatada popular.- Sant Cugat del
Vallès. Al llarg de gener del 2003 es van realitzar
actes de difusió del manifest a Sant Cugat; es va
contactar amb entitats, polítics, premsa... L'octubre del
2003 s'estan realitzant un seguit de jornades
anomenades «Parc rural: fem-lo nostre!» que vinculen
la protecció de Collserola amb el projecte de parc rural
entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès.- Molins de
Rei. El primer cap de setmana de febrer de
2003, coincidint amb la Fira de la Candelera de
Molins de Rei, es va realitzar una exposició dels valors
de Collserola i les amenaces urbanístiques. També es
va posar una taula informativa a l'espai de la Fira
Ecològica.- Cerdanyola del Vallès. El febrer del 2003
es va participar a la rua de Carnestoltes amb motius
reivindicatius per protegir Collserola (informant del
projecte de túnel d'Horta, de Centre Direccional,
etc.). El 30 de març del 2003 es va realitzar una marxa
festivoreivindicativa amb el nom de «Salvem la Via
Verda Sant Llorenç-Collserola- No al Centre
Direccional».- Sortides de coneixement de la serra.Sortides
de
neteja
de
la
serra.Punts
informatius.Material divulgatiu utilitzat
Informe tècnic.
S'ha elaborat un dossier d'informes tècnics:Collserola, un sistema d'espais naturals a protegir.- La
serra de Collserola. Un parc natural de fet, que ha
d'esdevenir de dret.- Collserola: valors naturals, riscs
i impactes en una illa natural assetjada.- El parc de
Collserola: completar els instruments de planificació
per millorar-ne la gestió.- Connectivitat ecològica de
Collserola.- El valor natural del ecosistemes aquàtics
de Collserola.Elaboració consensuada del manifest per
un nou marc de protecció de Collserola.Se n'han
realitzat dues versions, una de llarga i una de curta per
als fulletons informatius. Es pot consultar a:
http://collserola.n3.net.
Edició i distribució de cartells i fulletons de difusió de les
xerrades.Edició de materials divulgatius basats en els
informes.Edició de materials de formació dels
voluntaris.Activitats de neteja de la serra de
Collserola.Identificació de paràmetres ambientals sobre
un ortofotomapa a escala 1:5.000 del parc de
Collserola.Realització d'un vídeo sobre els valors
ecològics de Collserola. S'ha col·laborat molt
intensament en la realització del programa «30 minuts»
sobre
Collserola.
http://www.tvcatalunya.com/30minuts/arxiu/notcap_4
81.htm.
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