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1

DIAGNOSI DELS RECURSOS PER A L’ÚS PÚBLIC

1.1 INTRODUCCIÓ: DEFINICIÓ DELS RECURSOS PER A L’ÚS PÚBLIC
Europarc, és una organització on participen i estan presents totes les administracions
responsables de la planificació i gestió dels espais naturals protegits, des del Ministeri de Medi
Ambient a les administracions autonòmiques i locals . Per tal de fer una clarificació dels
conceptes d’ús públic des d’Europarc, s’elabora el manual “Conceptos de uso público en los
espacios naturales protegidos”. Aquest manual és la base per definir els conceptes relacionats
amb l’ús públic en el present document.
Recurs per l’ús públic
Tot element o procés del medi (natural, socioeconòmic o cultural) que és susceptible a atraure i
fer gaudir als visitants dins de les activitats considerades com ús públic. Manual Europarc,
2005
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1.2 INVENTARI I CARACTERITZACIÓ DELS RECURSOS
Un cop s’ha definit el concepte de recurs per l’ús públic, es realitza un inventari dels recursos
existents en el parc natural. S’ha optat per classificar els recursos en patrimoni natural i
elements del patrimoni cultural.

1.2.1 EL PATRIMONI NATURAL
El patrimoni natural de l’espai natural protegit esdevé el principal recurs de l’ús públic pels seus
visitants. En aquest s’inclouen les formacions geològiques i hidrològiques del territori i les
comunitats vegetals i faunístiques que integren el territori, que són el resultat dels
esdeveniments que s’han anat succeint amb el pas dels anys.
A continuació es presenta en forma de taula els principals elements que formen part del
patrimoni natural del Parc. Per la realització d’aques t inventari s’ha agafat com a font
d’informació la Guia de Jaumot i Bisbal, J., 2004 “La Serralada de Marina. La Conreria. Guia del
Parc” (Editorial Pòrtic) i el tríptic informatiu del Parc de Serralada de Marina, on surten
cartografiats alguns dels elements del patrimoni natural.
Taula 1.2.1
Patrimoni natural de la Serralada de Marina
Element natural
Municipi del que forma part
Muntanyes
i Puig Castellar
Santa Coloma
Turons
Turó dels Sacrificis
Tiana
Turó de Montigalà
Badalona
Turó d’en Boscà
Badalona
Turó del Pi Candeler
Montcada
Turó de Donadeu
Montcada
Turó de les Maleses
Montcada
La Coscollada
Montcada
Turó de Castellruf
Sant Fost
Turó del Reig
Tiana
Turó de Galzeran
Tiana
Fonts
(s’han Font de l’Alba
Riera de Montalegre
escollit les més Font del Rossinyol
Conca del Besòs
importants)
Font de Better
Conca del Besòs
Font de Sant Bru
Riera de Montalegre
Font de Can Gurri
Conca del Besòs
Font de les Monges
Conca del Besòs
Font de l’Amigó
Torrent Pregon
Font del Ferro
Conca del Besòs
Font de Sant Domènec
Conca del Besòs
Font de la Teula
Conca del Besòs
Font del Llorer
Conca del Besòs
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Font del Safreig
Font de l’Escletxa
Font de l’Eucaliptus
Font de l’Alzina
Font de les Canyes
Font de Sant Roc

Riera d’Alella
Riera d’Alella
Riera d’Alella
Conca del Besòs
Conca del Besòs
Conca del Besòs

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia “ Serralada de Marina. La Conreria”.

Una de les característiques del Parc de la Serralada de Marina és la quantitat de surgències
d’aigua que hi ha. Les diverses fonts repartides en tot l’àmbit del Parc corresponen a la presència
d’aigua freàtica acumulada durant els períodes de pluges. Es una zona plena de rieres i
torrenteres típicament mediterrànies, amb un règim hidràulic poc constant. Per això, cal dir que
moltes d’aquestes fonts, al dependre de l’aigua de la puja, romanen seques bona part de l’any.
Un dels altres elements destacats són els seus turons. Tot i no gaudir de massa alçada, el
massís resulta atractiu per la baixa dificultat que presenten els seus recorreguts. Però a
l’aixecar-se entre dues planes, aques ts turons tenen una visual mol àmplia del territori que els
envolta.
En el Parc des taca un recurs important i que és el motiu d’entrada el Parc per a molta gent, el cel
nocturn. El Parc, tot i la seva proximitat a zones urbanes té una bona visibilitat nocturna del cel i
és un bon espai per a la observació astronòmica.

1.2.2 EL PATRIMONI CULTURAL
A continuació es presenta a mode de taula resum, els principals elements del patrimoni cultural
del Parc. La informació s’ha extret de la pàgina web del Parc, aquesta informació correspon a
l’Inventari del patrimoni arquitectònic del Parc de la Serralada de Marina, i a la guia de Serralada
de Marina de l’editorial Pòrtic, 2004.
Municipi
Badalona

Taula 1.2.2
Element
arquitectònic
Ca l’Amig ó
Ca l’Arquer
Cal Dimoni
Can Barbeta
Can Burtinyà
Can Cases
Can Colomer

Elements arqueològics més rellevants
Tipologia
Ús
Propietat
Masia
Masia
Masia
Masia
Masia
Masia
Masia

Explotació
Agrícola
Habitatge
Explotació
Agrícola
Habitatge
Restaurant
Habitatge
Explotació
Agrícola
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Privada
i
Privada
i
Privada
Privada
Privada
i
Privada
Privada
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Municipi

Montcada i
Reixac
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Element
arquitectònic
Can Miravitges
Can Móra
Can Perrot/Can
Mans
Can Pujol
Can Trons
Castell
de
Gotmar
Colònia
S t.
Jaume
Mas Boscà
Mas Oliver
Torre Codina
Ca l’Alemany
St. Climent
ST, Onofre
St. Jeroni de la
Murtra
Turó d’en Boscà
Turò
de
Montigalà
Can Bonet
Can Pons

Tipologia

Ús

Propietat

Masia
Masia
Masia

Escola de Natura
Habitatge
Habitatge

Pública
Privada
Privada

Masia
Masia
Antiga Masia

Habitatge
Habitatge
Residència

Privada
Privada
Privada

Cases
unifamiliars
Masia
Masia
Masia
Vila Romana
Ermita
Ermita
Monestir

Habitatge

Privada

Habitatge
Habitatge
Residencial
Ruïnes
Religiós
Religiós
Residencial

Privada
Privada
Privada

Poblat ibèric

Ruïnes

Torre d’estiueig
Torre d’estiueio
aïllada
Can Valentí
Masia
Can Fontanet
Casa d’estiueig
Can Miralpeix
Torre aïllada
Can Moià
Masia
Can Panxa
Masia
Can Peces
Masia
Can Pla
Masia
Can Portusach
Casa d’estiueig
Can Vega
Torre d’estiueig
Mirador de Can Habitatge aïllat
Toi
El Molí
Torre d’estiueig
Mas Oliver
Habitatge aïllat
Masia Reixac
Masia
Torre dels Frares Edifici
conventual aïllat
St. Pere
de Ermita
Reixac
Turó de les Antic
Maleses
assentament

Privada

Restaurant
Habitatge

Privada
Privada

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Restaurant

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Habitatge
Habitatge
Restaurant
Masia

Privada
Privada
Privada
Privada

Religiós
Ruïnes

Municipal
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Municipi

Element
arquitectònic

Can Fàbregas
Santa Coloma de Torre Pallaresa
Gramanet
Puig Castellar
Torribera
Cau d’en Genís
Tiana
Casa Alta
Ca l’Andreu
Can Brossa
Can Cirera
Ca n’Estela
Can Fàbregas
Can Masdeu
Can St-Romà
Cartoixa de Santa
Maria
de
Montalegre
Cementiri
del
Còlera
Cementiri
de
Tiana
La
ConreriaSeminari
Esglèsia Verge
de l’Alegria

Tipologia

Ús

Propietat

Ruïnes
Habitatge
Ruïnes

Privada
Privada
Ajuntament

Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Cartoixa

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Cementiri

Cementiri

Pública

Cementiri

Cementiri

Pública

Edifici religiós

Casa de Colònies

Privada

Esglèsia

Capella

ibèric
Masia
Casa Fortificada
Poblat ibèric
Masia
Sepulcre
Masia
Masia
Masia
Masia
Masia
Masia
Masia
Casa senyorial
Cartoixa

Font: Inventari del patrimoni arquitectònic del Parc de la Serralada de Marina

1.2.2.2 Sant Jeroni de la Murtra
Entre els elements des taca el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra com a element arquitectònic.
Arquitectònicament, el monestir és una còpia exacta del de Sant Cugat del Vallès, ja que els
promotors de la seva construcció eren precisament monjos d'aquest monestir.
En aquest indret estava la Capella de Sant Miquel de Poià d’origen franc, documentada al s. XII.
Sobre ella s’aixecà el Mas de la Murtra. Els frares Jerònims, ermitans, varen fundar aquest
monestir al s. XV atrets per la riquesa d’aigua i vegetació d’aquest paratge. Fou un lloc molt
visitat pels reis espanyols que pagaren les seves estades en dotacions per la construcció del
Monestir.
Joan II, els Reis Catòlics, Carles V, Felip II... Al s. XIX fou convertit en llatzaret i desamortitzat per
Mendiezabal, els monjos l’abandonaren tornant a ser la Masia de la Murtra. Incendiat i malvenut
es convertí en colònia d’estiueig. El Nomenclàtor de la Província de Barcelona el descriu com un
“Caserio” format per 7 edificis, dos habitats constantment, un temporalment i quatre
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deshabitats. Les parts més característiques són el claustre, la cuina, el refetot, l’esglèsia, el
campanar i la Torre Prioral.

1.2.3 ESCENARIS I ZONIFICACIÓ DELS RECURSOS
La figura següent mostra la zonificació dels recursos del Parc a partir de la distribució dels seus
recursos, ja siguin naturals com patrimonials com d’oci. Bàsicament s’estableixen tres zones:
− La zona central és l’àmbit on es concentren la majoria d’us uaris, i respon a la zona coberta pels
municipis de Badalona i Santa Coloma, aquesta zona, respon a una realitat i funcionament
pròpia, ja que rep una pressió antròpica molt elevada.
− La zona nord, correspon al municipi de Tiana, amb una dinàmica molt menys urbana però
també força freqüentada.
− La zona sud-oest, al municipi de Montcada i Reixac, també respon a una altre realitat, la
composició paisatgística i la freqüentació són força diferents de la resta del Parc. Un paisatge
més frondós i una baixa presència d’equipaments del Parc, atorguen un clar distintiu a la zona.
Figura 1.2.1

Subsistemes al Parc de Serralada de Marina
Subsistema
Nord

Subsistema
Sud-Oest

Subsistema
Central
Font: Elaboració pròpia
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2

VIALITAT I ACCESSOS

2.1 ACCESSOS RODATS AL PARC NATURAL
El Parc Natural de la Serralada de Marina es troba en una zona molt poblada i per tant també amb
una important xarxa viària d’accés. Les poblacions de Sant Fost de Campsentelles i Tiana,
Montcada i Reixac i Badalona, tenen eixos que les uneixen entre elles i que travessen el Parc. A
més també el Parc també es troba en una zona gran xarxa d’accés i per tant el Parc està ben
comunicat a escala territorial.
Les principals carreteres que travessen el parc són la BV-5011, que connecta Montcada i Reixac
amb Badalona, la BV-500 que va de Sant Fost a Tiana, i la BV-5008 que uneix les poblacions de
Sant Fost de Campsentelles a Badalona. Les carreteres més importants que voregen el parc són
la BV-5001, o carretera de la Roca, la B-20 paral·lela a la costa però que passa arran del parc i la
C-31, que passa per la costa allunyada del parc.
La C-33 té un paper important d’aproximació a les poblacions de l’accés nord-oest del Parc.
Aquesta autopis ta enllaça des del nus de la trinitat fins a Mollet, vorejant el parc per la vessant
nord-oest. La C-31 i la B-20 compleixen també la funció de canalitzadores dels fluxos però per la
vesant marítima. A partir d’aquestes poblacions es pot accedir a la xarxa de carreteres locals que
donen accés directe al Parc.
Figura 2.1.1

Principals canals d’accés motoritzat al Parc
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Font: Web Parc de la Serralada de Marina

A més de les carreteres rodades, existeix una xarxa de pis tes i vials de servei. En la figura
següent es presenten les pis tes obertes als usuaris i les que es troben tancades (vies de
servei). A més, es situen els aparcaments i les parades del transport públic que condueixen al
Parc, per tal de poder veure els principals punts d’accés motoritzat.

2.1.2 SITUACIÓ DELS APARCAMENTS
La figura 6.1.2 mostra la situació dels aparcaments existents dins l’àmbit del Parc. Aquests
aparcaments es troben a les zones més freqüentades i on hi són presents tan àrees de lleure
com elements patrimonials. És el cas de Sant Jeroni de la murtra, que tot i no disposar d’un
aparcament condicionat, sí que disposa de dues esplanades consolidades des de fa anys com a
zona d’aparcament i de picnic. En canvi, l’aparcament de l’Àrea de lleure de la Font de l’Alba sí
està condicionat, disposa d’unes 75 places delimitades, i és compartit pels usuaris de la zona
esportiva de Tiana.
A continuació es presenta una taula amb els principals aparcaments existents per als usuaris
del Parc.
Taula 2.1.1
Aparcaments Parc de Marina
Aparcament
Tipologia
Senyalitzat Nombre de places
Berenador de Can Ruti
NO Condicionat
Sí
50
Àrea de la Font de l’Alba
Condicionat
Sí
75
Font de l’Alzina
NO Condicionat
Sí
20
Oficina del Parc
NO Condicionat
No
10
Can Miravitges
NO Condicionat
No
Sant Pere de Reixac
NO Condicionat
No
15
Sant Jeroni
NO Condicionat
No
80
Zona esportiva Torribera
Condicionat
No
100
Previst; Font del Tort
Condicionat
Sí
10
Total
360 places
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Òrgan Gestor del Parc

En l’apartat 7.1.3.4 hi ha una taula on s’exposen les principals característiques dels
aparcaments del Parc.
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Figura 2.1.2

Principals carreteres, pistes, vies de passejada i aparcaments d’accés al Parc

Font: Cartografia del Pla Especial del Parc de Serralada de Marina
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2.2 TRANSPORT PÚBLIC
2.2.1 METRO
Hi ha dues línies de metro amb les quals pots accedir direc tament al parc de Serralada de Marina
o bé amb transbordament amb autobús. Les línies són:
− Línia 1 (vermella) parada Sta. Coloma de Gramenet. Accés cap a Puig Castellar. Autobús B-27
fins Can Ruti. Es pot accedir al GR92, que surt de la mateixa carretera, uns metres més amunt
de la parada de l'autobús.
− Línia 4 (groga), parada Pep Ventura. Després autobús B-26 fins Can Ruti.

2.2.2 RENFE
La línia de Renfe per accedir al parc és la de Rodalies C1, aquesta línia va de Barcelona a Mataró i
té parada a Badalona i Montgat, des de on es pot accedir a la Conreria i Can Ruti a través de línies
de bus.

2.2.3 AUTOBUSOS
A l’àmbit del Parc hi accedeixen diferents companyies d’autocars que fan diferents línies entre
els municipis que formen part de l’àmbit d’aquest.
− Sagalés. Línia Badalona- Tiana- la Conreria- Sant Fost de Campsentelles- Sabadell
− Tubgsal. Autobusos metropolitans fins a Can Ruti, les línies són: 2, B-19, B-24, B-25, B-26 i B27
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2.3 ITINERARIS DEL PARC
El Parc actualment no té una xarxa d’itineraris senyalitzats en el Parc, però tot i això des de
l’òrgan gestor del Parc s’han identificat els principals espais que podrien ser objecte d’ordenació,
exposat en el punt 7 del present document.
Tot i així, alguns dels Ajuntaments del Parc tenen itineraris senyalitzats per ells mateixos i que
representen accessos important al Parc.
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3

GESTIÓ ACTUAL DE L’ÚS PÚBLIC AL PARC

Les definicions que es presenten, envoltades amb un requadre, i els criteris que s’utilitzen al
llarg del document per classificar els equipaments d’ús públic s’obtenen del manual de
“Conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos”, elaborat per Europarc al 2005,
així com del sistema Q de qualitat, implantat per la Diputació en altres espais Xarxa de Parcs
Naturals.

3.1 INVENTARI I CARACTERITZACIÓ DELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS
En aquest apartat es realitza l’inventari dels equipaments que formen part de l’ús públic al Parc
de Serralada de Marina. Primerament cal definir què s’entén per equipaments d’ús públic.
Equipament d’ús públic
Instal·lació fixa o mòbil destinada a donar suport a les activitats i programes d’ús públic. La seva
utilitat pot res idir en ella mateixa o servir de recurs bàsic per als serveis portats a terme pel
personal especialitzat. (Europarc, 2005)
Els equipaments d’ús públic poden ser gestionats directament per l’òrgan gestor, la Diputació de
Barcelona o el Consorci del Parc, o bé a través de concessions o convenis amb altres entitats. La
durada mitjana d’aquestes és de 4-5 anys i es poden anar renovant a través de prorrogues.
Concessió
Modalitat de contractació per la que l’Administració de l’espai protegit transfereix a una persona
física o jurídica la pres tació d’un servei o ús d’una instal·lació, generalment a canvi d’un cànon i
amb unes condicions determinades de prestació (horari, personal, mitjans,...). L’empresari
gestionarà el servei a propi risc i ventura. (Europarc, 2005)
Conveni
Modalitat de gestió per la que l’Administració del espai protegit acorda amb una altra institució o
entitat la prestació de serveis en el marc d’una relació de col·laboració. (Europarc, 2005)

3.1.1 EL PROGRAMA D’ÚS PÚBLIC I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Programa ús públic
Conjunt ordenat d’actuacions en el qual, dins de la temàtica determinada de la gestió de l’ús
públic, es desenvolupa el model d’ús públic que ha quedat explícit en el pla d’ús públic, i es
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proposen les condicions concretes per el seu desenvolupament i funcionament. (Europarc,
2005)
Fins al moment no ha existit un programa d’ús públic dins l’espai protegit. Tot i no existir el
programa el Parc té uns objectius per a l’ús públic que regeixen les accions en el Parc. A més la
Diputació de Barcelona té diversos programes d’ús públic que tots els espais de la Xarxa de Parcs
Naturals comparteixen. En el cas de Serralada de Marina el programa que es duu a terme és Viu el
Parc.
3.1.1.1 VIU EL PARC
L’àmbit del programa de Viu el Parc inclou tota la Xarxa de Parcs Naturals gestionats des de la
Diputació de Barcelona. L’Àrea d’Espais Naturals organitza amb els Ajuntaments dels municipis
que formen part de cada parc una sèrie d’activitats al llarg de l’any. Aques t programa és de caire
cultural on s’inclouen les arts plàstiques, escèniques , literàries, musicals,... amb l’objectiu de
divulgar el patrimoni natural i cultural. Al Parc de la Serralada de Marina es desenvolupa a finals
d’hivern i principis de la primavera.
Els principals objectius del Programa Viu el Parc són:
− Vincular les actuacions adreçades a la protecció, la conservació i la divulgació tant del
patrimoni cultural com del patrimoni natural que tenen lloc en l'àmbit territorial de cada parc.
− Aprofitar la peculiar dimensió de les pràctiques culturals vinculades als àmbits del lleure que
hom pot desenvolupar en un espai protegit, tant si són dirigides a la població local ( i en
aquest sentit la població escolar hi té una preponderància específica) com a l'estacional o
ocasional.
− Intensificar la relació i el diàleg entre els diferents agents culturals de la zona i les
administracions locals que conformen el parc.
El programa inclou, a més, un apartat d’activitats adreçat a les escoles de 5è de primària dels
municipis que formen part del Parc. L’empresa concessionària FUSIC és l’encarregada de portar a
terme aquestes activitats durant el programa.
La quarta edició del programa Viu el Parc a la Serralada de Marina per a l’any 2005 va realitzar-se
durant els mesos de gener, febrer, març i abril. Un total de 1.186 persones van assistir als
diferents actes organitzats. Una bona part dels participants varen ser els alumnes de les escoles
dels municipis que formen part del Parc. Uns 536 nens i nenes van participar al programa
escolar de Viu el Parc, des de les aules i en dues festes al Parc, concretament a Sant Jeroni de la
Murtra.
Una de les altres activitats va ser la Nit d’estels. Organitzada per l’Observatori Astronòmic de
Tiana, varen realitzar una xerrada acompanyada d’una exposició audiovisual, a més d’oferir un
taller de contes del cel.
La Matinal al Parc, es va realitzar un cap de setmana del mes d’abril, a la zona de Sant Jeroni de
la Murtra. Amb un ampli ventall d’activitats i vis ites guiades al monestir, la gran festa del Parc va
acollir unes 500 persones.
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3.1.1.2 CERCLE D’AMICS DELS PARCS NATURALS
El Cercle d'Amics dels Parcs Naturals és un col·lectiu d'usuaris i simpatitzants dels parcs
naturals, promogut per la Diputació de Barcelona, que ofereix als seus socis serveis, informació,
activitats i possibilitats de participació voluntària en el manteniment i la gestió dels parcs
naturals.
Mensualment, el Cercle d’Amics organitza sortides per als seus socis als parcs naturals i espais
protegits, tant de Catalunya com de fora i promou conferències sobre els espais naturals . A més
edita un full informatiu trimestral i una revista monogràfica de caràcter trimestral. El cercle acull
en l'actualitat a més de 4.000 persones en les modalitats de soci individual, familiar, juvenil i
voluntaris.
El Cercle d’amics del Parc, l’any 2004 va realitzar dues caminades pel Parc de la Serralada de
Marina. Aquests dos itineraris van tenir l’arribada i al sortida al mateix lloc, però amb un nivell de
dificultat diferent, ja que no passen pel mateix recorregut:
− Vall de Betlem-Font de l’Alzina: amb una longitud de 5 km i una dificultat baixa. Aques t
recorregut s’inicia a la vall de Betlem i al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a cavall entre
els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Badalona i s’enfila dalt la carena, cap a les
ermites de Sant Climent i Sant Onofre, i al poblat ibèric de Puig Castellar. El recorregut
comença al vessant marítim de la serralada i acaba al vessant vallesà (a la font de l’Alzina),
tot passant per la carena, des d’on s’observa una magnífica panoràmica sobre el mar i sobre
la serralada.
− Vall de Betlem- Font de l’Alzina: amb una longitud de 7km i una dificultat mitjana. S’inicia
també a la Vall de Betlem i al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, i seguint el GR92 s’enfila
per la carena des d’on es divisa la cartoixa de Montalegre. També passa pel poblat ibèric de
les Maleses i sense abandonar la carena, es fa via fins a les ermites de Sant Onofre, Sant
Climent i el segon poblat ibèric de Puig Castellar.

3.1.2 EQUIPAMENTS D’ADMINISTRACIÓ
Dins dels equipaments de l’administració del Parc s’inclou l‘Oficina de gestió de l’espai natural.
3.1.2.1 Oficina del Parc

Oficina de gestió
És l’equipament destinat a ubicar l’equip encarregat de la gestió i l’administració de l’espai
natural protegit. En ell es duen a terme les funcions d’aplicar el règim de protecció establert,
tutelatge, atenció al ciutadà, tramitació administrativa, centre de coordinació d’actuacions i
informació de la població local. (Europarc, 2005)
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Al Parc Natural de la Serralada de Marina, aques ta funció la compleix el Centre de Gestió del Parc
la Conreria. L’oficina es troba a la carretera B-500 al municipi de Tiana. L’horari d’atenció al públic
és de 9 a 15h.

3.1.3 EQUIPAMENTS D’ACOLLIDA I LLEURE
A continuació es fa un inventari dels diferents equipaments d’acollida i lleure que formen part del
Parc de la Serralada de Marina.
Equipaments d’acollida
S’inclouen en aquest grup els equipaments en que la seva funció és donar, mitjançant l’atenció
personalitzada, serveis d’informació, interpretació i promoció dels espais naturals protegits i el
seu entorn.
Equipaments de lleure
La seva funció principal és donar suport a les activitats d’esplai i recreatives.
En aques t grup s’inclouen les àrees d’esplai, àrea de pícnic, miradors, observatoris, senders,
rutes, vies ciclistes, vies verdes,... (Europarc, 2005)

3.1.3.1 Àrees d’esplai

Àrea d’esplai
L’espai a l’aire lliure que pot incloure dotacions com subministrament d’aigua, serveis higiènics
neteja i recollida de residus , taules, bancs i barbacoes, estacionament de vehicles, circuits per
l’exercici físic i jocs infantils, en les que es poden portar a terme diverses activitats recreatives,
d’oci i d’esplai durant la jornada. (Europarc, 2005)
Els equipaments dins del Parc Natural de la Serralada de Marina que compleixen amb la definició
anterior són:
−
−
−
−
−

Àrea d’esplai de la Font de l’Alba, Tiana
Àrea d’esplai de la Font de l’Alzina, Santa Coloma de Gramanet
Àrea d’esplai del Berenador de Can Ruti, Badalona
Àrea d’esplai de la Font del Tort, Montcada i Reixac
Àrees d'esplai de Sant Roc

Les àrees d’esplai de la Font de l’Alzina i el Berenador de Can Ruti funcionen a partir d’una
concessió. L’àrea de la Font de l’Alzina és de l’Ajuntament de Santa Coloma, mentre que el
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Berenador de Can Ruti és propietat de l’Ajuntament de Badalona. A l’àrea de la Font de l’Alba i la
de la Font del Tort no hi ha cap equipament de restauració i el manteniment es porta directament
des del propi Parc.
A continuació es presenta en forma de taula els serveis oferts i les principals mancances
d’aquests equipaments. Per veure la fitxa de cada un dels equipaments cal consultar l’annex.
Taula 3.1.1
Serveis oferts i mancances detectades amb el treball de camp
SERVEIS OFERTS
MANCANCES DETECTADES
ÀREA ESPLAI DE LA FONT DE L’ALBA
− Proximitat a l’Observatori Astronòmic de − Manca de senyalització al llarg de la
Tiana
carretera
− Taules i aparcament
− Manca d’ombra suficient a les taules
− Proximitat de la font a la piscina del complex − Falta de capacitat a l’àrea d’aparcament
esportiu de la carretera de Tiana
− Camí en mal estat i equipament no
adaptat per la mobilitat reduïda.
− Barbacoes sense vigilància
ÀREA ESPLAI FONT DE L’ALZINA
− Servei de bar, taules i restaurant.
− Falta d’espai per aparcar.
− Camí de passejada des de l’àrea d’esplai fins − El camí d’accés es converteix en zona
a la font.
d’aparcament i es produeixen conflictes
− Zona d’esbarjo per a nens
− Espai de taules privades i públiques
compartit
ÂREA ESPLAI DEL BERENADOR DE CAN RUTI
− Servei de bar, taules i aparcament
− Desequilibri entre el nombre de
barbacoes i la quantitat de persones. Fet
− Barbacoes
que genera conflictes entre usuaris. (12
barbacoes, 22 taules)
− Manca de cartell informatiu de les normes
d’utilització
− Problemes de seguretat per robatoris
ÀREA D’ESPLAI DE LA FONT DEL TORT
− Taules, bancs
− No té zona d’aparcament, tan sols entre 8
i 10 places per als usuaris del restaurant
− Font
−
Proposta
des de l’òrgan gestor del Parc
− Restaurant de la Font del Tort
per a posar-hi barbacoes, tot i estar
bastant aïllada i sense vigilància.
− Poca promoció de la seva existència per
part de l’òrgan gestor del Parc.
Font: Elaboració pròpia

3.1.3.2 Miradors
El Parc de la Serralada de Marina té condicionat un mirador al Coll de la Vallensana, al municipi de
Badalona. Aquest equipament disposa de 5 bancs i una molt petita zona d’aparcament per a dos

24

PLA D’ÚS PÚBLIC DEL PARC DE SERRALADA DE MARINA
B. DIAGNOSI DE L'ÚS PÚBLIC A L'ESPAI NATURAL: ELEMENTS I CONDICIONANTS

o tres vehicles. L’espai està delimitat per balles de fusta a poca alçada i enjardinat amb arbres.
Des de l’òrgan gestor del Parc es pretén condicionar un aparcament per als usuaris.
Figura 3.1.1

Mirador de la Vallensana

3.1.3.3 Itineraris a peu

Itineraris senyalitzats
Itineraris que es troben marcats amb sig nes convencionals (fites, senyals, marques, etc.) i
indicacions destinades a facilitar la seva utilització, fonamentalment en recorreguts a peu.
(Europarc ,2005).
El Parc actualment no té una xarxa d’itineraris senyalitzats en el Parc, però tot i això des de
l’òrgan gestor del Parc s’han identificat els principals camins existents que podrien ser objecte
d’ordenació.
• Camins de la Xarxa de Parcs Naturals (FEEC)

El Sender de la Mediterrània, conegut com a GR 92 , que va des de Portbou fins a les comarques
tarragonines, conté dos trams al Parc de la Serralada de Marina. Aquestes dues etapes són:
− Coll de la Font de la Cera - Montcada: amb una longitud de 17 km i una durada de 3 hores i
mitja. La dificultat que presenta és mitjana i està senyalitzat amb les marques del GR.
Aquest itinerari passa pel monestir de Sant Jeroni de la Murtra i les ermites que l’envolten. A
més també transcorre pel poblat ibèric de Puig Castellar. L’accés al punt de sortida es realitza
des d’Alella.
− Coll de Can Bordoi- Coll de la Font de la Cera: amb una longitud de 23km i una durada de 5
hores. La dificultat que presenta és mitja i està senyalitzat amb les marques del GR. Els llocs
d’interès per on transcorre l’itinerari són diversos, per exemple, l’ermita de Sant Bartomeu de
Cabanyes, el monument megalític de la Roca d’en Toni, i les sepultures medievals de Vilassar
de Dalt.
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3.1.3.4 Àrees d’aparcament

Àrea d’aparcament
Espai senyalitzat i habilitat per l’estacionament de vehicles que a més facilita l’accés ordenat
dels visitants amb l’objecte de disminuir els impactes sobre l’entorn. (Europarc,2005)
Segons el Pla Especial del Parc, queda prohibit l’aparcament fora de les zones habilitades com a
tals, tot i que, excepcionalment, podran estacionar-se vehicles en les esplanades sense
condicionar, sempre i quan no es provoquin danys al medi natural. Tot i això, s’han detectat
zones d’aparcament situades en zones no condicionades com a tals. En els camins oberts al
transit rodat hi solen aparcar vehicles, a Can Rovira, a la Central elèctrica i Can Torres. Cal
remarcar que existeixen petites esplanades a la vora de la carretera de la Roca, just a l’entrada
de camins que porten al Parc, i l’aparcament de vehicles hi és present.
A continuació es presenta una taula amb els principals aparcaments existents per als usuaris
del parc i les seves característiques.
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Taula 3.1.2
Localització

Aforament
places

Senyalització
area

Senyalització
places

Àrea d’e splai de la Font
de l’Alba

Ctra. de Tiana a la zona esportiva
i l'Observatori Astronòmic, km 1
08391 Tiana
Cami de la Font de l' Alzina (Barri
de les Oliveres)
08924 Santa Coloma de
Gramenet
Ctra. de Badalona a Can Ruti, s/n
(al costat de la residència)
08916 Badalona
Camí de la Font del Tort

75

no

si

20

No

no

50

no

no

10

no

no

C. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de
Gramenet
Ctra. B-500, Tiana
Camí Sant Pere de Reixac
Camí de Sant Jeroni
Camí de Sant Jeroni

100
no
no
no
no

no
no
no
no

Àrea d’e splai de la Font
de l’Alzina
Àrea d’e splai del
Berenador de Can Ruti
Àrea d’e splai Font del
Tort
Complex esportiu
Torribera
Oficina del Parc
Sant Pere de Reixac
Sant Jeroni, esplanada 1
Sant Jeroni, esplanada 2
Total
Font: Òrgan gestor del Parc
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Caracterització de les àrees d’aparcament

Nom Equipament
(Gestor)

10
15
30
50
360 places

Informació
mural

Contenidors

Papereres

4
no

no

no

si

no

no

no

si

no
no
no
no

no

no

si
si

no
no
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3.1.4 EQUIPAMENTS D’INFORMACIÓ
3.1.4.1 Punts informació
La definició d’aquests equipaments s’ha extret de la relació nominal dels equipaments i serveis
d’educació ambiental i ús públic de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i és la
següent:
Punt informació
Equipament dedicat a la informació als visitants, que pot comptar amb venda de productes
amb independència de formar part, com passa sovint, d’equipaments més grans que
compten amb altres serveis.
Centre informació
Equipament, gestionat directament o mitjançant concessió o conveni, dedicat a la
informació als visitants, que disposa d’una exposició permanent i/o un audiovisual
relacionat amb el parc. Pot comptar amb venda de productes i publicacions o bé gestionar
altres serveis associats (itineraris guiats...).

3.1.4.2 Punt d’informació de L’Observatori Astronòmic de Tiana
Des de març de 2004, aquest punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina està s ituat a la
planta baixa de l'Observatori Astronòmic de Tiana. En el punt els usuaris del poden informar-se
sobre els camins de passejada i rutes en BTT, hi poden adquirir publicacions i material pedagògic
divers del Parc.
L’Observatori és proper al poliesportiu de Tiana i és obert tot l'any, diumenges i festius de 10 a
14 h. L’horari d'estiu és de dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 19 h i l’horari d'hivern els dissabtes i
diumenges de 10 a 14 h.
L’Observatori és propietat de l’Ajuntament de Tiana, tot i que el gestiona l’Associació Astronòmica
de Tiana. L’Observatori té un conveni amb el Parc de Serralada de Marina en que es tà compromès
a realitzar certes activitats educatives i divulgatives conjuntament amb el parc i a gestionar el
personal que genera el punt d’informació.
Des del punt d’ informació es realitzen diverses sortides durant l’any, les darreres han estat:
− Els bolets
− Les papallones del Parc
− Observació de les aus mig ratòries
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3.1.5 EQUIPAMENTS D’INTERPRETACIÓ, EDUCACIÓ AMBIENTAL I CULTURALS
3.1.5.1 Escola de Natura Angeleta Ferrer (Can Miravitges)
El Parc de Serralada de Marina disposa d’una escola de natura, Escola de Natura Angeleta Ferrer,
coneguda com Can Miravitges degut al nom de la masia que l’acull. A l’escola es realitzen tan
activitats d’educació ambiental com de recerca. Situada al terme municipal de Badalona, i
propietat d’aquest Ajuntament, l’Escola es gestiona a través d’un conveni entre l’Ajuntament i
l’escola. Es tracta d’un equipament his tòric d’educació ambiental pioner a l’estat espanyol des
de l’any 1978.
L’escola disposa d’una gran quantitat d’espais diversos per a la realització de les diferents
activitats:
− Tallers de formació
− Assessorament a professors
− Programa d’horts escolars
− Vivers forestal i programa de recuperació de varietats locals
− Treballs de recerca i centre zoològic
− Equipaments d’investigació (laboratori, bassa d’estudi,...)
− Jardí de papallones i d’insectes
− Exposicions
− Campanyes ambientals
Les activitats més relacionades amb el Parc són:
− Itineraris guiats del Parc. Sortides per conèixer l'entorn natural de la serralada de Marina
− Programa d’educació ambiental de dissabtes a la Serra. Conjunt d’activitats adreçades a la
ciutadania amb l’objectiu de donar a conèixer diferents aspectes de l’entorn natural de la serra
de Marina com per exemple els ocells, els mamífers, les flors, els amfibis i rèptils, les
papallones o les nits d’astronomia. Aquestes sessions es realitzen durant tot l’any.
− Exposició sobre els ecosistemes de Marina
− Centre de documentació amb fons documental sobre educació ambienta i la Serra de Marina
Les activitats estan dirigides a tots els nivells de formació, des d’escoles bressol fins a adults. Es
realitzen també cursos per al professorat i jornades científiques. També és on es realitza el
programa Viu el Parc
En molts casos els tallers tenen suport audiovisual. Les activitats i tallers en funcionament
actualment a l’escola de natura són els següents:
Públic
Escoles bressol
Educació infantil
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Taula 3.1.3
Tallers oferts per l’escola de natura
Tallers
Visita a l’hort de Can Miravitges
Visita a l’hort de Can Miravitges
La bassa
Les papallones de la Serralada de Marina
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Públic
Educació primària

Educació secundària

Batxillerat
Escola d’adults

Tallers
Visita a l’hort de Can Miravitges
Els formatges
El pa i els cereals
Les plantes aromàtiques
El paper reciclat
Les melm elades
El bosc de Can Miravitges
Les abelles de la mel
La bassa
Les papallones de la Serralada de Marina
Els formatges
El paper reciclat
Les abelles de la mel
La bassa
Els ocells de la Serralada de Marina
El bosc de Can Miravitges
Jornades científiques
Els ocells de la Serralada de Marina
El bosc de Can Miravitges
Jornades científiques
Els formatges

Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia d’e quipaments d’e ducació ambiental i ús públic de la Xarxa de
Pa rcs de la Diputació de Barcelona.

Actualment s’està redactant el Pla Director de Can Miravitges per tal de treure’ n el major
rendiment possible, per integrar-lo dins l’espai que l’envolta i per cobrir la creixen demanda
d’activitats d’educació ambiental per part de les escoles i el públic en general. Aquest Pla preveu
una reestruc turació de l’espai així com també del personal que hi treballa. També preveu algun
canvi pel que fa els responsables de la masia, incorporant-se el Museu de Badalona com a
responsable dels béns his tòrics i patrimonials.
El Pla Director de Can Miravitges pretén que l’espai esdevingui, un gran ecomuseu, un centre
d’interpretació de la vall, de la serra, del Parc i de Badalona. Tot això a partir de la masia i els
conceptes que acull: l’àmbit d’interpretació de la vida rural, equipament d’educació ambiental,
centre d’investigació i documentació, espai de cultura i d’oci.
Es preveuen diverses línies de programes pedagògics. El programa d’educació ambiental pretén
donar servei a quatre aspectes:
− Suport curricular a les escoles: són les activitats que s’han es tat duent a terme a l’escola dins
els àmbits dels horts, els ocells , la bassa...
− Els horts i el món agrícola: activitat lligada al suport curricular a les escoles però destacantse per la seva vinculació a l’aspecte tradicional i històric de l’entorn de la masia.
− La gestió de l’aigua: propos ta lligada a l’entorn de l’hort, com a element imprescindible per al
funcionament d’aques t, basat en una nova cultura de l’aigua.
− Els animals i la granja: relacionat també amb la tradició entorn els espais rurals i les masies.
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3.1.5.2 Observatori As tronòmic de Tiana
L’Observatori Astronòmic està situat al municipi de Tiana, just al llindar del límit del Parc de
Marina, al costat de l’àrea d’esplai de la Font de l’alba. Aques t equipament municipal, a part
d’acollir el punt d’informació del Parc, també realitza activitats pròpies de cara al públic en
general.
Dues de les activitats principals dels grup d’astronomia són les observacions al cel de temes
concrets, o sigui, del que aquella nit es pugui observar, dirigides a nens o a adults. D’aquestes
observacions se’n fan 4 al mes. Durant l’any, el nombre de persones que participen a les
activitats d’observació del cel es situen entre les 3.000 i 4.000 persones.
A més d’aquetes activitats divulgatives l’Observatori també es dedica a l’estudi de diversos
fenòmens relacionats amb els astres i el medi ambient i també disposa d’una estació
meteorològica.
3.1.5.3 Poblat ibèric de Puig Castellar
El poblat ibèric de Puig Castellar es troba situat dins del municipi de Santa Coloma de Gramanet.
Aquest poblat es gestiona des de l’Ajuntament, i més concretament des del Museu municipal de
Torre Balldovina, a partir d’un conveni signat amb l’Institut d’ Estudis Catalans , propietari de
l’espai. Actualment s’hi fan excavacions i s’està reconstruint.
Una de les activitats relacionades amb el poblat és l’itinerari guiat que ofereix el museu fins al
poblat de Puig Castellar. Altres activitats promogudes pel museu són:
− Introducció al marc físic i històric del període ibèric.
− Història del poblat Puig Castellar.
− Manipulació dels flips didàctics (interactius) sobre els ibers emplaçats al jaciment.
− La Festa ibèrica. El 18 de maig es realitza la Festa Ibèrica, on s’hi fan activitats i tallers per
saber com es vivia durant l’època íbera.
3.1.5.4 Museu de Torre Balldovina
A part de les activitats que es realitzen al poblat ibèric de Puig Castellar, al museu de Torre
Balldovina també realitza un altre taller, per a les escoles, relacionat amb la flora del Parc de
Marina. Aquest taller consta d’un itinerari on els alumnes observen les plantes del Parc i després
al museu realitzen l’extracció de l’essència d’alguna planta autòctona.
3.1.5.5 Poblat ibèric de les Maleses
El poblat ibèric de les Maleses es gestiona directament des del museu municipal de Montcada.
Actualment s’està realitzant el Pla Director de les Maleses. Es realitzen visites guiades per
escolars i grups. Les visites són concertades.
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El museu municipal de Montcada, a part d’oferir el taller de vis ita al poblat de les Maleses té una
altre activitat relacionada amb el Parc de Marina, un itinerari que va des de Vallensana fins a les
Maleses, és un recorregut de reconeixement on s’estudia la flora del Parc.

3.1.6 EXPOSICIONS I MATERIAL AUDIOVISUAL
3.1.6.1 Exposicions
En els diferents equipaments del Parc es troben exposicions, majoritàriament permanents, que
exposen els principals valors del Parc i els seus elements.
Taula 3.1.4
Exposicions ofertes als diferents equipaments culturals
Espai
Nom
Descripció de l’exposició
Museu
Torre La muntanya, Presenta la continuïtat del territori de Santa Coloma i de
Balldovina
el riu, la ciutat la seva població, des dels ibers fins al moment actual, a
partir dels tres elements físics: la muntanya (Puig
Castellar), el riu (Besòs) i la ciutat (Santa Coloma),
vinculats al desenvolupament dels temps històrics de
Santa Coloma, destacant-ne elements del patrimoni.
Imatges del Exposició d'una seixantena de fotografies que donen
Poble
una visió de Santa Coloma de Gramenet del període
comprès entre 1870 i 1943
Museu de les Jaciment
Museu monogràfic dedicat al jaciment ibèric de les
Maleses
ibèric
Maleses
Escola
de Fongs, bolets i Aproximació als visitants al món dels fongs, facilitant el
Natura Angeleta floridures
coneixement de les seves funcions ecològiques, de les
Ferrer
múltiples espècies i del profit que en traiem.
Font: Elaboració pròpia

3.1.6.2 Audiovisuals
No hi ha cap equipament que contingui i exposi audiovisuals del Parc. Tot i que tenen diversos
materials visuals que s’utilitzen en els seus tallers o activitats educatives.

3.1.7 PUBLICACIONS
Al llarg de l’any els responsables del parc natural editen un conjunt de publicacions que
permeten la divulgació dels valors del Parc. L’elevada oferta de publicacions que s’han editat al
llarg dels anys fa que en aques t apartat es recullin únicament les diferents tipologies de
publicacions que s’ofereixen des del Parc.
− Guia de descoberta
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−
−
−
−
−

Cartells i mapes
Triptics divulgatius
Encartaments
Publicacions de caràcter tècnic i divulgatiu
Programa cultural Viu el Parc

Aquestes publicacions es distribueixen en els dos punts d’informació actuals, el de l’Observatori
Astronòmic i a l’Oficina del Parc.
A més cal destacar el noticiari electrònic (newsletter) que publica la Xarxa de Parcs i que té el
seu apartat específic per a cada Parc.

3.1.8 ALTRES PROGRAMES, SERVEIS I EQUIPAMENTS
3.1.8.1 Programa d’educació ambiental de l’Ajuntament de Badalona
L’Ajuntament de Badalona disposa d’un programa d’activitats anomenat “Descobrir la Serra de
Marina”. Aquests programa consta de varies activitats, que són les següents:
• Els dissabtes a la Serra.
Aquestes sortides varien en funció de l’època de l’any. Són sortides guiades que intenten
explicar la riquesa de la Serralada de Marina. D urant l’època de primavera- estiu es duen a terme
aquestes sortides:
− Les flors i les plantes mediterrànies
− Els ocells a la primavera
− Nit d’estels
− Els rat-penats, senyors de la nit
− Els insectes de la serra de Marina
− El món de les papallones
− Vols descobrir les fonts de la muntanya de Badalona?

En canvi, durant la tardor i l’hivern aques tes altres:
− Recorregut ornitològic
− Jornada de portes obertes a l’estació d’anellament de Can Miravitges.
− Els bolets
− Observació de salamandres i altres amfibis
− Els fruits, les llavors i la seva germinació
− Caminades per la Serra
Aquestes activitats promogudes des de l’Ajuntament de Badalona es coordinen i gestionen dels
de l’Escola de Natura de Can Miravitges, però formen part del programa de l’Ajuntament.
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Una última propos ta del programa de l’Ajuntament de Badalona és el programa de voluntariat
ambiental, amb el que es realitzen tasques de reforestacions, però també poden adoptar un tros
de terra i cuidar-la durant tot un any.
Totes aquestes activitats es tan gestionades pel propi Ajuntament de Badalona, des de l’àrea de
Medi ambient i sostenibilitat, menys l’esmentada anteriorment, que es gestiona des de l’escola
de natura.
Els itineraris senyalitzats són una altre propos ta del programa de descoberta de la serra. A
continuació s’exposa una taula amb la caracterització dels itineraris .
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipus
A peu
A peu
A peu
A peu
A peu
A peu
Bicicleta
Bicicleta
Bicicleta

Taula 3.1.5
Nom
De la Font del Pop
Vall de Sant Jeroni
De les ermites
Torrent de l’Amigó
Entre Valls
Turó d’en Boscà
Bici- Baixa dificultat
Bici- Mitjana
Bici- Alta

Itineraris senyalitzats per l’Ajuntament de Badalona
Senyalització
Sortida
Arribada
Eriçó
Camí del Pomar
Can Miravitges
Mussol
B-20
B-20
Esquirol
B-20
B-20
Llangardaix
Can Ruti
Can Ruti
Ocell
Font Beu i Tapa
Turó d’en Boscà
Càntir
Turó d’en Boscà
Sant Jeroni
Bici 1
El Canyet
Turó de Montigalà
Bici 2
Can Mora
Sant Jeroni
Bici 3
Collet de la Vallensana Camí de Sant Jeroni

Font: Departament de Medi Ambient i de Turisme de l’Ajuntament de Badalona.

A continuació s’exposen les figures corresponents als itineraris.
Itinerari 1

Itinerari 4

Itinerari 2

Itinerari 3

Itinerari 5
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Bicicleta 1

Bicicleta 2

Bicicleta 3

3.1.8.2 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
• Centre d’interpretació del medi METR OPOLI SOSTENIB LE

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dins del marc de la realització de la seva Agenda 21
insereix en la creació del CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL MEDI METR OPOLI SOSTENIBLE. Aquest
centre, que serà gestionat per l’Ajuntament de Santa Coloma, pretén ser un dels equipaments
referents en educació ambiental de l’àrea metropolitana, aprofitant el seva situació entre el Parc
fluvial del Besòs i el Parc de la Serralada de Marina.
El centre es vol crear dins del recinte de Torribera, just al llindar amb el límit del Parc de Marina.
Una de les propostes del pla director del centre és el d’establir un punt d’informació del Parc de
Marina i ser una de les portes d’entrada d’aquest.
Aquest centre acollirà tan activitats i tallers d’educació ambiental com també punts d’informació
sobre sostenibilitat, punts d’atenció a la ciutadania, així com també un centre de documentació.
• Itinerari del Torrent de les Bruixes

L’Ajuntament de Santa Coloma, juntament amb el Parc, han senyalitzat un petit torrent del
municipi anomenat Torrent de les Bruixes per tal que els nens i nenes del municipi puguin
utilitzar-lo com a espai de coneixença i aprenentatge. L’itinerari surt de la Font de Sant Roc i
segueix el torrent de les Bruixes per Puig Castellar fins el Coll de les Ermites, després baixa fins a
la Cova d’en Genís, i segueix fins a arribar a l’anella boscosa, just al C/ Cas tella.
A més de la senyalització hi ha una petita guia editada pel Centre d’estudis de la natura del
barcelonès nord. Aquesta petita guia és un quadern d’activitats que els usuaris de l’itinerari
aniran completant a mesura que s’endinsin al torrent. Aquest quadern és gratuït i es pot adquirir
a diversos centres del municipi (Centre d’estudis de la Natura del Barcelonès Nord, Centre
excursionista Puigcastellar i Museu Torre Balldovina).
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• Programa de restauració d’àrees periurbanes 2004-2007.

L’any 1994 el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va endegar
el Programa de Restauració d’Àrees Periurbanes per mirar de donar solucions a diferents
problemàtiques mediambientals i socials de la ciutat. El programa té com a prioritat la
recuperació i ordenació de la muntanya més propera a la zona urbana del municipi.
Les actuacions compreses dins el Programa i relacionades amb l’ús públic, són les següents:
Taula 3.1.6
PROJECTES

MANTENIMENT

Actuacions del Programa de restauració 2004-07
Construcció del mirador del carrer Córdoba
Construcció del mirador del carrer Córdoba
Actuació de millora del mirador de Can Franquesa
Plantació a l’entorn del dipòsit d’aigua de Can Franquesa
Arranjament de l’aparcament de la zona esportiva de la
Torribera
Arranjament del mirador del pla de les Alsines
Arranjament de la font de l’Alzina
Actuació camí font de l’Alzina
Construcció de la font d’en Bartomeu
Arranjament de la font de la Bota
Projecte adequació del camí de la Bastida
Font de sant Roc
Font de l’Alzina
Àrea de pícnic de la font de l’Alzina
Camí de la font de l’Alzina
Mirador del carrer Córdoba
Cami de Sant Jeroni de la Murtra
Pla de les Alzines
Entorn Torribera

Font: Proporcionada per l’Ajuntament de Santa Coloma
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3.2 AGENTS IMPLICATS I MARCS DE COL·LABORACIÓ
3.2.1 INVENTARI I RELACIONS ENTRE ACTORS DINS EL PARC NATURAL
L’ús públic del parc de Serralada de Marina està vinculat a la interacció d’un conjunt d’actors de
l’àmbit territorial en el que es troba circumscrit. Quan es parla d’actors s’entén els mitjans
humans que interactuen en el territori de l’espai natural per obtenir uns interessos comuns
sense deixar de banda la preservació dels valors naturals de l’espai natural protegit en el que es
desenvolupen. En la figura següent es presenta de forma sim plificada els diferents actors dins
del Parc natural.
Figura 3.2.1

Actors que intervenen en l’espai natural protegit
CONSORCI
PARC SERRALADA
DE MARINA

AJUNTAMENTS DELS
MUNICIPIS DEL PARC

VISITANTS,
EXCURSIONISTES I
TURISTES
ÚS PÚBIC
PARC DE LA
SERRALADE DE
MARINA

ASSOCIACIONS I
ALTRES ENTITATS

CONCESSIONARIS
DELS EQUIPAMENTS

TÈCNICS
DEL PARC NATURAL

PROPIETARIS DEL
PARC

Font: Elaboració pròpia

Les funcions dels diferents actors dins del Parc són molt diferents , cal doncs fer una repassada
de les funcions que tenen assignades els diferents actors que s’integren en el Parc natural.
Només es destaquen aquelles més importants per a l’ús públic dins el Parc.
Però una qüestió que cal remarcar és el solapament entre els dos Parcs de la Serralada, el de
Marina i el de Litoral. El cas és que els municipis de Badalona i Tiana comparteixen aquest
solapament, formen part dels dos Parcs, però es gestionen des del Consorci del Parc de Marina.
No hi ha cap acord signat per a aques t fet i l’acord es manté de paraula.
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• CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA

El Consorci del Parc de la Serralada de Marina és una entitat pública de caràcter associatiu,
sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, constituïda per la Mancomunitat de
Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de
Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Sant Fost de Campsentelles.
FUNCIONS DEL CONSORCI:
− Gestionar el Parc en el marc del Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la
Serralada de Marina.
− Intercomunicació amb la resta d’actors que es vinculen en el medi.
− Vetllar pel manteniment de l’espai natural.
− Responsable d’establir les concessions amb empreses externes per tal que aquestes
realitzin la gestió corresponent dels equipaments objecte de la concessió.
− Establiment els criteris necessaris que garantir l’accés públic dels seus visitants.
− Realització de les corresponents campanyes divulgatives sobre la promoció de l’espai
natural.
• PROPIETARIS

El Parc és, en gran part, propietat privada, i els seus propietaris hauran de basar la gestió de les
seves finques en la normativa establerta en el Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud
de la Serralada de Marina. En el Parc hi ha finques públiques i privades, especificades en l’apartat
de descripció del Parc, apartat 1.
• HABITANTS DELS MUNICIPIS QUE INTEGREN EL PARC NATURAL

El vincle dels habitants dels municipis del Parc és bàsicament d’oci. Pel fet de trobar-se a l’abast
de milions de persones , el Parc esdevé els jardins d’aquestes grans poblacions, amb gran
quantitat d’accessos i una gran facilitat d’entrada.
• ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS

Centres excursionistes o associacions ecologistes que utilitzen el parc com a escenari de les
seves activitats de lleure i estudi. Les més importants són:
− Grup ecologista el Rocar
− Centre excursionista de Badalona
− Centre excursionista el CIM
− Amics de la Bicicleta
− Altres
• VISITANTS

Són els principals protagonistes de l’ús públic del Parc i qualsevol espai natural. Estan
especialment caracteritzats en l’apartat d’anàlisi de la demanda. Són els usuaris que reben la
gestió de l’administració, poden ser el motor econòmic de la població local, poden o no formar
part dels municipis del Parc,...
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• CONCESSIONARIS

Empreses externes contractades per l’Administració per la gestió d’un equipament durant un
període de temps establert i unes condicions definides en el plec de condicions de la concessió i
el contracte. Representen una part del braç executor de l’administració gestora, doncs
concreten en accions i presència diària les directrius de planificació dels equipaments que
aquesta du a terme.

Taula 3.2.1
Nom actor
Associació Astronòmica de Tiana
Berenador de Can Ruti
Font de les Alzines
Can MIravitges

Concessionaris d’equipaments del Parc
Persona
Telèfon
Equipament
Enric Monreal
93.465.06.26 Punt d’Informació
Miguel Fernandez 617.77.15.41 Àrea d’esplai
Joaquin
93.392.93.53 Àrea d’esplai
Montserrat Bert
93.395.01.05 Escola de Natura

Font: Òrgan gestor del Parc

No hi ha cap òrgan o figura que uneixi els concessionaris dels equipaments en un únic conjunt.
• TÈCNICS DEL PARC NATURAL
El Consorci i la Diputació de Barcelona, tenen en l’estructura administrativa del Parc Natural les
unitats de vigilància, de manteniment i obres, ús públic i la unitat de patrimoni natural. Aquestes
quatre àrees interaccionen per al bon funcionament de l’ ús públic dins el Parc.
− Unitat de vigilància.
− Unitat de manteniment i obres.
− Unitat d’ús públic.
− Unitat de patrimoni natural.
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3.3 SEGURETAT EN EL PARC
Segons el manual d’Europarc de l’any 2005, s’entén per seguretat, la qualitat de les activitats,
serveis i equipaments d’ús públic per les que el perill, el risc o el dany que pot patir el visitant per
la seva pràctica és nul o inexistent. La seguretat té dos components:
− Prevenció de contingències, aplicable tant a equipaments com a activitats o programes
− Protocols per contratemps i emergències

3.3.1 PREVENCIÓ DE CONTINGÈNCIES
Pel que fa a prevenció el Parc té engegades diferents iniciatives per eliminar perills concrets de
certs punts emblemàtics.
3.3.1.1 Informació i senyalització
Per tal d’evitar que els usuaris del Parc es posin en perill és important mantenir-los informats de
l’espai físic on es troben i avisar-los dels possibles perills que corren en el Parc o en algun es pai
en concret. Així doncs la informació que s’ofereix als visitants és important.
Per una banda cal destacar que la cartelleria de senyalització orientativa d’itineraris no està
totalment executada.
Els principals riscos es troben parcialment senyalitzats. En tot el Parc es troben senyals
destacant el perill d’incendi, però no estan senyalitzats altres riscos, com el d’inundació en les
rieres.
Per altra banda les fonts no es troben senyalitzades advertint a l’usuari de la manca de control
sanitari de l’aigua.
3.3.1.2 Comunicacions
Com a mesura de seguretat i comptant amb que gran part de la població pot tenir accés a un
telèfon mòbil, que hi hagi cobertura és una mesura de seguretat en cas d’accident o que algú es
perdi. En tot el Parc hi ha cobertura de telèfon mòbil.
Els punts d’informació, dues de les àrees d’esplai, l’escola de natura i les cases de colònies
disposen de telèfon. L’àrea d’esplai que no disposa de telèfon és la de la Font de l’Alba, ja que
tampoc té equipaments ni de restauració ni d’ informació, i no hi ha presència de vigilants ni
encarregats a la zona. Tot i això, aquesta àrea es troba en una zona propera al Punt d’Informació
de l’Observatori Astronòmic i del poliesportiu municipal de Tiana.
3.3.1.3 Riscos naturals
Els principals riscos naturals de la Serralada de Marina són els incendis. Cal destacar el seu
programa específic de prevenció d’incendis del Parc, amb normativa específica per a la regulació
dels usos, com per exemple la prohibició de fer foc excepte en els llocs habilitats per fer- ho.
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3.3.1.4 Carretera i pas de vianants
Les principals carreteres del Parc han d’estar correctament senyalitzades i amb les balles de
seguretat correctes. Per aconseguir-ho cal que l’òrgan gestor del Parc negociï amb
l’administració competent tenint en compte la titularitat (Diputació de Barcelona, Direcció
General de Carreteres).
És important que hi hagi una senyalització correcta dels equipaments i els aparcaments per tal
d’evitar maniobres brusques dels vehicles que hi volen accedir. En alguns dels equipaments del
Parc aquestes condicions no es donen, com per exemple la mateixa oficina del Parc o el mirador
de Valldovina.
Igualm ent cal protegir els vianants en aquells espais entre els aparcaments i els equipaments i
principals accessos a la xarxa d’itineraris.
S’ha de remarcar que a través del Parc hi creuen moltes carreteres de caràcter local que creuen
amb els camins, corriols i itineraris que els usuaris utilitzen per les seves rutes, tot i això els
espais no es troben habilitats. Així doncs, una zona tant concorreguda com La Conreria, no té
mesures en la carretera per a alentir el trànsit o permetre el pas de vianants.
3.3.1.5 Propietats immobiliàries
La Diputació de Barcelona, el Ajuntaments, l’Es tat i la Seguretat Social tenen diverses propietats
immobiliàries de les que ha de garantir la seguretat física per tal que no perjudiqui a tercers. S’ha
de garantir la bona accessibilitat i s’han d’eliminar les barreres arquitectòniques així com
condicionar els espais per tal que no hi hagin accidents per part dels usuaris.

3.3.2 PROTOCOLS PER EMERGÈNCIES
Dins el Parc existeixen pocs equipaments que tinguin un Pla d’ Emergència o protocol d’actuació
en cas de qualsevol incidència. Els equipaments que tenen el Pla d’ Emergències són:
− Oficina del Parc de la Conreria
− Àrea d’esplai del Berenador de Can Ruti
− Àrea d’esplai de la Font de l’Alzina.
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3.4 SISTEMA DE QUALITAT
Actualment no hi ha cap sistema de qualitat implantat en el Parc. El s istema de qualitat en la
gestió de l’ús públic en espais naturals més estès a Catalunya és la norma Q de Qualitat. Altres
parc de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona (Montseny i Sant Llorenç del Munt), el
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de
Sant Maurici, l’han obtingut.
La norma Q de qualitat de l’ús públic dels espais naturals de l’Estat espanyol, promoguda per
EUROPARC-España i el Minis terio de Economía mitjançant la S ubdirección General de Calidad e
Innovación Turística, estableix els requisits que han de complir les instal·lacions i els serveis
d’ús públic oferts en els espais naturals protegits per participar en el Sistema de Calidad
Turística Española.

3.4.1 MESURES DE QUALITAT EN EL PARC FINS A LA DATA
Actualment el Parc disposa de dos elements de control de la qualitat, la bústia de queixes i
suggeriments i el seguim ent de les incidències, per a la satisfacció dels usuaris:
− Bústia de queixes i suggeriments. En tots els equipaments excepte les àrees d’esplai hi ha un
sistema de recollida de queixes i suggerim ents. El protocol és que el mateix equipament les
recull i les fa arribar a l’òrgan del Parc.
− Seguim ent d’incidències. Les incidències que són recollides per la guarderia del Parc són
tramitades a l’Oficina del Parc i hi ha un seguiment posterior.
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3.5 RECURSOS HUMANS
3.5.1 OFICINA DEL PARC
L’oficina del Parc compta amb un total de 11 persones en les diferents funcions tècniques
necessàries. En el camp de l’ús públic hi ha una persona res ponsable a temps parcial i 1
persones d’atenció al públic.
A continuació s’explica l’organització interna de l’equip tèc nic del Parc amb les funcions
repartides per cada unitat, les persones que hi treballen i l’organigrama.
− Unitat de vigilància. Encarregada de la vigilància de l’espai natural, informant de possibles
incidències que s’observin al llarg de la jornada. En aquesta unitat també s’inclouen les
feines de vigilància per la prevenció d’incendis.
− Unitat de manteniment i obres. S’encarrega del manteniment de les instal·lacions i
equipaments que s’inclouen dins l’àmbit del parc.
− Unitat d’ús públic. En la que trobem la figura de tècnic d’ús públic del parc, és la que
s’encarrega de gestionar l’afluència dels visitants establint programes i mesures per tal de
facilitar l’es tada de l’usuari en l’espai natural.
− Unitat de patrimoni natural. S’encarrega de fer els estudis corresponents en el parc per la
preservació d’aquests valors en el temps i en l’espai.
La distribució de dependències de l’equip tècnic del Parc és força complicada, ja que alg uns
tècnics depenen exclusivament del Consorci altres depenen de la Diputació. Per això, realitzar un
organigrama resultaria força confús, per tant, la taula següent presenta la relació entre els
tècnics relacionats amb l’ús públic i l’administració de la qual depenen.
Taula 3.5.1
Càrrec
Director
Tècnic Ús públic
Biòleg
Manteniment
Guarderia

Relació entre el personal i l’administració
Administració
Consorci
Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona
Consorci
Diputació de Barcelona
Consorci

Font: Òrgan gestor del Parc.

3.5.2 EQUIPAMENTS
L’únic equipament gestionat directament per l’òrgan gestor del Parc, és la oficina del Parc. La
resta són gestionats a partir de concessions i convenis, per tant el personal que hi treballa no es
dirigeix des del Parc. A l’apartat 16 es descriu el personal que treballa a cada equipament del
Parc.
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3.6 FINANÇAMENT
El Parc de Serralada de Marina disposa actualment d’un pressupost de 708.692 € l’any 2006.
Aquest es desglossa en els capítols següents:
Capítol
1
2
3
4
6

Taula 3.6.1
Element
Remuneració del personal
Bens corrents i de serveis
Despesa financera
Transferències corrents
Inversions reals

Pressupostos
Quantitat
219.616 €
199.388 €
200 €
198.026 €
91.462 €

Font: Òrgan Gestor del Parc

Al no estar desglossat el pressupost en partides, el percentatge d’aquest destinat a l’ús públic és
complicat de calcular. En tot cas, es recomanaria que, ja que s’elabora la memòria de gestió, es
podrien establir els criteris per a designar les partides corresponents a ús públic i les que no ho
són, així poder analitzar aquesta dada durant el seguiment del Pla.
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4
INVENTARI I CARACTERITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS
PRIVATS
4.1 EQUIPAMENTS DE RESTAURACIÓ
Al llarg de l’extensió del Parc de Serralada de Marina existeix una oferta de 1.862 restaurants
privats. En els municipis del Parc trobem una gran quantitat de restaurants, repartits en els 5
municipis. D’aquesta amplia oferta només 21 restaurants es troben dins del Parc o propers a ell.
Per tal de poder homogeneïtzar les dades per la seva anàlisi s’ha definit una ràtio entre el
nombre de restaurants del municipi per cada 1.000 habitants.
Taula 4.1.1

Inventari d’equipaments de restauració del Parc
Nombre de
Habitants del
Ràtio restaurants
restaurants municipi 1
per 1000 habitants
Badalona
1.066
218.553
4,87
Montcada i Reixac
194
31.725
6,11
Sant Fost de Campsentelles
22
7.265
3,02
Santa Coloma
564
118.129
4,77
Tiana
16
7.079
2,2
Total de res taurants dels municipis del Parc
1.862
Municipis

Font: Òrgan gestor del Parc

Els ràtios més alts de la taula es corresponen als municipis amb més població, Montcada i
Reixac, Badalona i Santa Coloma, el menor ràtio és per al municipi de Tiana, amb una menor
proporció d’habitants i de res taurants.

1

seg ons dades Idescat 2005

46

PLA D’ÚS PÚBLIC DEL PARC DE SERRALADA DE MARINA
B. DIAGNOSI DE L'ÚS PÚBLIC A L'ESPAI NATURAL: ELEMENTS I CONDICIONANTS

4.2 EQUIPAMENTS D’ALLOTJAMENT
L’oferta d’allotjament al llarg dels municipis que formen part del Parc és molt inferior a la que es
dóna en termes de restauració. A continuació es presenta en forma de taula els tipus
d’allotjament existents en els municipis del Parc Natural. A més, es creu que els allotjaments
existents tenen poca relació amb la presència del Parc de la Serralada de Marina, s inó més aviat
en la pròpia dinàmica dels municipis.
Els allotjaments del parc de Serralada de Marina es troben distribuïts en quatre pobles,
Badalona, Montcada, Tiana i Sta. Coloma. Al igual que s’ha fet amb els equipaments de
restauració s’han homogeneïtzat les dades a través de l’establiment d’una ràtio entre el nombre
d’equipaments per cada 1000 habitants.
Taula 4.2.1
Inventari d’equipaments destinats a l’allotjament del Parc
Municipi
Tipus allotjament
Nombre
Habitants per Ratio nombre
d’allotjaments municipi2
d’allotjaments per
1000 habitants
Badalona
Hotels
4
218.553
0,04
Hostals
5
Montcada i
Hotels
2
31.725
0,06
Reixac
Santa Coloma
Hotel
2
118.129
0,008
Total d’allotjament en els municipis del Parc
13
Font: Òrgan gestor del Parc

El municipi de Tiana, al tenir una major proporció d’habitants és el que presenta una ràtio més
elevada, tot i només disposar d’un alberg. La ràtio més baixa la trobem al municipi de Santa
Coloma, amb un numero molt baix d’allotjaments.

2

seg ons dades Idescat 2005
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4.3 EQUIPAMENTS CULTURALS
4.3.1 MONESTIR DE SANT JERONI DE LA MURTRA
El monestir, és un element important dels recursos del Parc, sobretot per als habitants de
Badalona i Santa Coloma de Gramanet. Les visites al monestir de Sant Jeroni són els primers
diumenges de cada mes, entre les 10 i les 13 hores. Les visites són concertades i es fan a grups
superiors a les 6 persones.
A més, des del Monestir de Sant Jeroni es realitzen diverses activitats, destinades al públic en
general. El monestir, al quedar dins l’àmbit del Parc, col·labora amb l’òrgan gestor en diferents
temes puntuals. Com poden ser les campanyes de tales d’arbres i les campanyes de prevenció
d’incendis, a mes de cedir espais i material durant la campanya de Viu el parc.
Hi ha diverses expos icions dins del monestir:
− Exposició sobre material indígena nord americà i canadenc.
− Col·lecció permanent de motius nadalencs.
− Exposició commemorativa per la mort, fa 50 anys de Francesca Güell, que va cedir el
monestir.
També es realitza un cicle de concerts, es fa un cada mes. Del total d’activitats que es fan al llarg
del mes al monestir es calcula que el nombre d’assistents als actes és d’unes 70 o 80 persones
de mitjana i per activitat.
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4.4 SERVEI D’EDUCACIÓ AMBIENTAL
4.4.1 CASES DE COLÒNIES
En el Parc de la Serralada de Marina hi ha dues cases de colònies, totes dues ofereixen una oferta
educativa ambiental per alumnes de primària i ESO.
• La Conreria

La Conreria és una casa de colònies gestionada a partir d’un conveni d’explotació per la
Fundació Pere Tarrés, propietat de La Cartoixa. Situada sobre l’Oficina del Parc i a només 15 km
de Barcelona, dis posa d'unes magnífiques vistes de la costa mediterrània i la conurbació urbana.
És un antic seminari del segle XII rehabilitat que encara conserva alguns espais singulars, com el
seu claustre bicentenari. La ins tal·lació disposa d'amplis espais exteriors i interiors ideals per
realitzar-hi activitats formatives, lúdiques i de temps lliure, reunions de treball.
− Itineraris proposats des de la Casa de colònies La Conreria:
La majoria dels itineraris que proposa la casa de colònies de La Conreria segueixen trams del GR i
del PR. Així la senyalització és la pròpia d’aquests senders i no en té d’específica de la casa de
colònies.
Itinerari
Tiana-La
Conreria
Turó del PI
Candeler
Coll
de
MontalegreTuró
de
Galzeran
Coll
de
MontalegreDolmen d’en
Gurri
Coll
de
MontalegreCartoixa
Travessia del
Parc

Taula 4.4.1
Sortida
Tiana

Caracterització dels itineraris senyalitzats
Longitud
Durada
Dificultat
Senyalització
1 km
30 min
Baixa
PR

La Conreria

2,5 km

2h

Mitjana

GR

Coll
de 2km
Montalegre

2h

Mitjana

GR 92

Alella Parc

1h

Baixa

Coll
de 1,5 km
Montalegre

1h

Baixa

GR 92

Montcada
Reixac

4h

Alta

GR

4 km

i 12km

Font: Elaboració pròpia

A més dels itineraris, la Casa de colònies disposa de diversos audiovisuals i exposicions, però
cap relacionat amb la natura i la Serralada de Marina. Trac ten temes de globalització, de drets
humans i de Pau.
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En canvi les activitats pedagògiques organitzades sí, giren entorn la Natura, i porten per nom
Descobriment de la natura.
• Mas Po-Canyadó:

Propietat del Bisbat i gestionada per la Fundació Pere Tarrés a partir d’un conveni d’explotació.
Situada enmig del bosc, en plena Serralada de Marina, ofereix moltes possibilitats per realitzar- hi
activitats. La casa és una torre cons truïda a principis del segle XX. La distribució de la casa, amb
diversos dormitoris, permet l'estada de tot tipus de grups. La proximitat a la ciutat de Barcelona i
a la platja, possibilita la realització d'activitats culturals i nàutiques.
Aquesta casa de colònies, no disposa ni d’exposicions ni d’audiovisuals. Però l’activitat
pedagògica organitzada també gira entorn el descobriment de la natura.
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4.5 ENTITATS I ASSOCIACIONS QUE REALITZEN ACTIVITATS DINS DEL PARC
Hi ha un seguit d’entitats i associacions que realitzen sortides i caminades per l’àmbit del Parc
de Marina. Aquesta informació ha estat proporcionada pels ajuntaments que conformen el Parc
de Marina i per tant no és exhaustiva, sinó que destaca els més importants.

4.5.1 CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALON A
Col·labora amb l’Ajuntament i fa caminades per la Serra de Marina de tan en tan, l’última va ser el
26 de novembre del 2006.

4.5.2 CENTRE EXCURSIONISTA EL CIM
Aquest centre de Montcada i Reixac, organitza caminades populars i matinals per la Serra de
Marina. Sant Jeroni de la Murtra i la Font de l’Amigó són les dues últimes caminades organitzades
per aquest centre excursionis ta.

4.5.3 ELS AMICS DE LA BICICLETA
També organitzen Sortides per la Serralada de Marina. L’última d’elles va consistir en creuar la
Serra, sortint de Mollet fins a Mataró, passant per la Font de Sant Mateu.

4.5.4 ASSOCIACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DE L'ENTORN I LA RECERCA (ACER)
L’associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca (ACER), és una entitat sense ànim de
lucre que realitza estudis sobre flora i fauna, desenvolupa projectes que contribueixen a la
conservació, la recuperació i la millora del patrimoni natural i històric, així com també divulga
valors naturals i fomenta el respecte per l’entorn.
Això ho aconsegueix a partir de les activitats que realitza en tot l’àmbit català, encara que la
majoria de les activitats es realitzin al Parc de la Serralada de Marina. La taula següent mostra
les activitats que realitza com a col·laboradora o com a incentivadora.
Taula 4.5.1
Municipi
Montcada i Reixac
Tiana

Badalona

Activitats realitzades per ACER
Activitat
Nit d’estels a Reixac
Els Bolets
Activitats de Natura a la font de l’Alba
Les plantes i el medi
El Parc amb lupa
Els ocells del Parc
Els Bolets
Nit d’estels
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Municipi

Cercle d’Amics dels Parcs Naturals

Activitat
Itinerari guiat
Les flors i plantes mediterrànies
Itinerari per la Vall de Betlem
Els ratpenats, senyors de la nit
Itinerari de les ermites
Itinerari Vall del Pomar
Itinerari entre valls
Pluja d’estels
Els Bolets
Matinal al Parc de Marina (Sant Jeroni)
Activitats de Natura (Ermita Sant Onofre)

Font: http://www.acerassociacio.o rg/

Com es pot comprovar en les activitats n’hi ha algunes que formen part del Programa Viu el Parc,
així, l’associació col·labora amb la Diputació durant aquests actes.

4.5.5 CLUB EXCURSIONISTA DE TIANA
El Club excursionista de Tiana organitza sortides de descoberta del medi durant tot l’any. No
disposen d’una programació específica d’activitats, però intenten repetir-les cada any. Entre les
activitats que realitzen destaquen:
− Sortides Nocturnes
− Sortides dins l’àmbit del Parc, per exemple Tiana- Sant Fost
− Accions de neteja
Aquesta última pretén ser anual. El primer any a realitzar-se va ser el 2006, es va realitzar al Turó
d’en Rogent als voltants del dia del Medi Ambient, al mes de juny.
Des del grup excursionista s’estan plantejant sol·licitar els ajuts de la Diputació per a la
realització d’activitats culturals dins del Parc.

4.5.6 AMPA DE L’ESCOLA LOLA ANGLADA
Des de l’AMPA no s’organitzen activitats concretes dins l’àmbit del Parc, però són l’entitat que, a
part de donar suport a les activitats de l’Ajuntament realitza una divulgació d’aquestes. A més de
donar suport a les activitats municipals, també acompanya les activitats organitzades des del
Club excursionis ta.

4.5.7 ALTRES ENTITATS RELACIONADES AMB EL PARC
La següent taula mostra un seguit d’entitats i associacions que realitzen algunes activitats al
Parc. La informació ha estat cedida per la Diputació de Barcelona, extreta de la futura Guia de
Serveis dels Parcs Naturals.
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Taula 4.5.2
Tipus
Bicicleta

Espeleologia

Excursionisme

Entitats d’activitats esportives citades a la futura Guia de Serveis de la
Diputació
Entitat
Adreça
Contacte
Federació
Tel.: 933 012 444
Catalana de
www.fedecat.com
Ciclisme
Club Ciclis ta
Badalona
Tel.: 933 887 181
Badalona
A/e: cicloslasalud@terra.org
Club Ciclis ta
Montcada
Tel.: 935 642 427
Montcada
Saltamarges BTT Tiana
Tel.: 933 953 344
Club
A/e: saltamarges@yahoo.es
Sport Ciclis ta
Badalona
Tel.: 600 742 385
Bétulo
Centre
Montcada
i Tel.: 935 647 107
Espeleològic Alpí Reixac
Vallesà (CEAV)
Grup
Badalona
A/e: gebadalona@terra.es
d’Espeleologia
de Badalona
Federació
Tel.: 934 120 777
d’Entitats
www.feec.org
Excursionistes
de Catalunya
Agrupació
Badalona
Tel.: 933 999 030
Excursionista
Bufalà
Centre
Badalona
Tel.: 933 984 397
Excursionista de
A/e:
Badalona
cebadalona@cebadalona.org
Centre
Santa Coloma de A/e: puigcastellar@telefonica.net
Excursionista
Gramenet
www.puigcastellar.org
Puigcastellar
Centre
Montcada i
Tel.: 935 643 735
Excursionista El
Reixac
www.elcim.org
Cim
Club
Tiana
Tel.: 933 951 920
Excursionista
www.cetiana.org
Tiana
Grup
Badalona
Tel.: 933 994 156
Excursionista
Nova Lloreda

Font: Futura Guia de Serveis de la Diputació de Barcelona
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4.6 RECULL D’EQUIPAMENTS PRIVATS
Taula 4.6.1

Recull equipaments privats dels municipis del Parc de Serralada de Marina
2006
Població
Tipologia
Nom
Adreça
TIANA
Hípica
Hípica Tiana
Camí de l'alegria s/n
08391
Restaurant
Les Terrasses de Can
Ctra. B-500, km 4
Sant Romà
BADALONA
Hípica
Hípica Badalona
Ctra.Canyet, 92
Restaurant
Can Devesa
Ctra. Vallesana BV5011 km6
Restaurant
Can Rubiales
Ctra. Vallesana BV5011 km3
Restaurant
La Oliva
Ctra. Vallesana BV5011 km2
Restaurant
Masia Ca l’Artiller
Ctra. Vallesana BV5011 km5,5
Restaurant
Mirador de Can Toy
Ctra. Vallesana BV5011 km6
Restaurant
Masia El Molí de Can
Ctra. Vallesana BVDomoni
5011 km3,3
Restaurant
Palmira
c/Escala 2
Colònia Sant Jordi
Restaurant
La Bolera
c/Costa Brava, 10
Colònia Sant Jordi
Restaurant
Mas Vestit
c/Llimoners s.n.
Mas Ram
Restaurant
Mas Ram
Pç. Eucaliptus
STA COLOMA DE
Restaurant
Font de l’Alzina
Camí font de l’Alzina
GRAMANET
s.n.
MONTCADA I REIXAC
Restaurant
El Palauet de
Ctra. de la Roca BVMontcada
5001, km 8
Restaurant
Masi Reixac
Ctra. de la Roca BV5001, km 9
Restaurant
Can Piqué
Camí Can Piqué s.n.
SANT FOST DE
Restaurant
Els Castanyers
Camí de la font dels
CAMPSENTELLES
Castanyers s.n.
Restaurant
El Cau
B-500 km 6
Restaurant
Mas Llombart
Urb. Mas Llombart
Restaurant
Mas Corts
B-500
Restaurant
El Celler de Can
Torrents
Restaurant
Can Rovira

Font: Dades proporcionades per l’òrgan gestor del Parc
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5

CONCLUSIONS: POTENCIALITATS I LIMITACIONS DE L’OFERTA

5.1 POTENCIALITATS I LIMITACIONS DE LA OFERTA
Element
Recursos

Vialitat
accessos

Potencialitats Oferta
− La situació d’un escenari natural al
mig d’una zona tan urbanitzada
genera una gran atracció sobre els
seus habitants.
− Espai amb un gran bagatge històric
que aporta importants recursos
− Principals recursos a destacar:
ermites, turons, fonts, berenadors,
camins, monestir de Sant Jeroni,
poblats ibèrics...
i −

−

−
Equipaments
públics

−

−
−

−

Limitacions Oferta
− La massa forestal és molt
susceptible al risc d’incendi, de
manera que un dels principals
recursos del Parc es veu altament
amenaçat, risc que, a més,
s’agreuja per l’alta freqüentació.
− El paisatge està subjecte a
pressions urbanístiques en els
límits de tot el Parc.
− Els recursos del patrimoni cultural
es troben en molts casos en un
estat de conservació mitjà.
El Parc es troba en una zona − La gran accessibilitat, les entrades
fortament poblada i molt ben
al Parc són múltiples, doncs es pot
comunicada, l’Àrea metropolitana,
entrar al parc per a qualsevol
de gran accessibilitat territorial.
urbanització perimètrica del Parc,
porta a la dificultat de regulació i
Creuen pel mig del Parc dues
control de l’accés.
carreteres locals molt circulades
per usuaris que no van al Parc, s inó − Falta de itineraris definits per a
que el travessen.
passejades a peu, bicicletes,
cavall,...
Existència de regulació d’accés
motoritzat a pistes a través del Pla
Especial.
Participació del Parc en els − Només hi ha un Punt d’informació
programes d’educació ambiental − No hi ha definit un Programa
comuns a tota la Xarxa de Parcs
d’Educació Ambiental.
(Viu El Parc i Cercle d’amics dels − Manca d’equipaments d’acollida de
Parcs Naturals).
visitants.
Tots els equipaments funcionen a − No existeixen itineraris proposats
través de concessions o convenis
pel Parc.
amb altres entitats.
− Manca d’itineraris guiats i
Existència d’àrees d’esplai que
activitats organitzades des del
regulen els visitants que volen
Parc.
realitzar pícnic o anar a dinar al − Aparcaments condicionats només
Parc.
en les zones d’esplai.
Equipaments culturals importants, − Aparcament en diverses zones
gestionats per Ajuntaments (poblat
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Element

Potencialitats Oferta
íber de Puig-Castellar, Observatori
Astronòmic,...).

Agents
implicats

− Funcionament
en
Consorci,
instrument que dóna una gran
agilitat i versatilitat en la gestió.
− El Consorci fomenta la comunicació
entre els agents implicats amb el
Parc.
− Ajuntaments de poblacions grans i
amb
recursos
que
estan
interessats en l’actuació en la
conservació del Parc.
− Moviment associatiu important en
els municipis del Parc que tenen
interès en la conservació i gestió
del Parc.

Seguretat

− Important xarxa de senyalització de
risc d’incendi
− Bones comunicacions per telefonia
mòbil en el Parc.
− Els
principals
equipaments
disposen de pla d’emergència
(Oficina del Parc de la Conreria,
l’Àrea d’esplai del Berenador de Can
Ruti i l’Àrea d’esplai de la Font de
l’Alzina).

Qualitat

− Bústia
de
suggeriments
i
seguim ent d’incidències a l’Oficina
del Parc.
− El parc disposa de tèc nic d’ús − El tècnic responsable de l’ús públic
públic.
de l’òrgan del Parc només té
dedicació a temps parcial.
No s’ha pogut fer una valoració sobre el finançament ja que no se sap la
quantitat del pressupos t destinat a l’ús públic
− Hi ha gran nombre d’equipaments − Poca oferta d’allotjament, excepte

Recursos
Humans
Finançament
Equipaments
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Limitacions Oferta
d’esplanada.
− No hi ha exposicions ni
audiovisuals als equipaments del
Parc.
− Organigrama funcional complex
degut a que part de l’equip depèn
directament del Parc i altre de la
Diputació.
− En el Pla Especial està prevista la
formació
d’una
Comissió
Consultiva,
però
no
està
constituïda, de manera que el
Consorci
centralitza
la
comunicació entre els diferents
actors del Parc.
− Els Ajuntaments, sobretot els de
les poblacions més grans, tenen
recursos propis i en molts casos
actuen en el Parc sense tenir en
compte el seu òrgan gestor.
− Gran part del Parc es tracta de
propietat privada, i per tant cal
arribar a la negociació amb aquest
per a la realització de certes
actuacions.
− Manca de senyalització direccinal
per a evitar pèrdues, de perill
d’inundació, de potabilitat de les
fonts,...
− Falta de renovació de la
senyalització.
− Falta de plans d’emergència en
alguns dels equipaments.
− Falta de mesures de seguretat per
a vianants en algun punt(sobretot
als creuaments de les carreteres).
− Falta la implantació del sistema de
Qualitat
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Element
privats

Potencialitats Oferta
privats dins el Parc, gairebé tots
restaurants i centres d’hípica.
− Entre els equipaments privats
destaca
un
dels
recursos
importants del Parc, Sant Jeroni de
la Murtra.
− Existència de dues cases de
colònies dins el Parc, gestionades
per la Fundació Pere Tarrès, que
realitzen
activitat
d’educació
ambiental.
− Gran quantitat d’entitats i
associacions amb interès en
realitzar activitats al Parc.

Limitacions Oferta
les cases de colònies, relacionada
amb el Parc.
− Manca d’empreses de guiatge i
serveis d’educació ambiental.
− Manca de control des del Parc
sobre les activitats que les
entitats o empreses realitzen al
Parc.
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5.2 VALORACIÓ DE LA CAPACITAT D’ACOLLIDA DELS EQUIPAMENTS
Els equipaments tenen una capacitat màxima d’acollida que poden rebre els seus serveis. Així
doncs es pot aproximar un nombre de persones màxim per a cada equipament. Aquest valor límit
d’un espai s’anomena capacitat d’acollida recreativa i és el número màxim d’usuaris simultanis o
al llarg d’un període de temps que poden vis itar un espai o equipament per sobre dels qual la
qualitat ambiental i recreativa de l’enclavament no es deteriora per sobre del límit de canvi
acceptable.
A continuació s’exposa la capacitat d’acollida de cada un dels equipaments.
Taula 5.2.1
Equipament

Capacitat d’acollida dels equipaments públic del Parc
Capacitat (persones) Permanència
Capacitat diària
dels equipaments
(persones)
PI Observatori
10
15 min (durant 4h) 160
AE Berenador de Can 132
5 hores
132
Ruti
AE Font de l’Alzina
186
5 hores
186
AE Font de l’Alba
30
5 hores
30
AE Font del Tort
30
5 hores
30
Total
538 persones
Font: Òrgan gestor del Parc
Així doncs els equipaments del Parc tenen una capacitat de 538 persones diàries.
En cada tipus d’equipament s’ha de tenir en compte que depèn la permanència de les persones
en l’espai, de manera que en les àrees d’esplai els visitants s’hi passaran hores mentre fan el
dinar, mengen i reposen, mentre que en un punt d’informació la mitjana de vis ita pot ser de uns
pocs minuts. Per aquest motiu s’ha aplicat un multiplicatiu que suposa que cada hora es
renoven totes les persones dins de l’equipament.
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B.2 ANÀLISI DE LA DEMANDA
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6

QUANTIFICACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DE LA FREQÜENTACIÓ

La freqüentació comptabilitzada al Parc de la Serralada de Marina durant l’any 2006 ha estat de
96.753 visitants. S’ha de tenir en compte que el recompte es fa únicament en cap de setmana,
dissabte i diumenge, i a partir d’aquestes dades s’extrapola, de manera que el mètode té certes
limitacions.
El mètode utilitzat per a quantificar els visitants del Parc s’ha dut a terme a partir del recompte
dels vehicles estacionats als aparcaments o als camins en nou punts diferents , generalment als
equipaments i a les zones dels elements patrimonials més importants. Es multiplica el nombre
de vehicles per un factor que representa el nombre d’ocupants (3 que és la càrrega mitjana que
porten els cotxes del Parc i que s’ha calculat a partir d’observacions realitzades al Parc), per tal
d’obtenir un nombre de persones. Un cop obtinguda aquesta dada, s’aplica un factor de correcció
diari (2) i un factor de correcció setmanal, de dilluns a divendres (1,5).
Així, segons aquestes dades el nombre total de visitants que van passar pel Parc durant l’any
2006 és de 96.7 53 persones i un total de 32.251 vehicles.
No podem realitzar un anàlisi sobre l’evolució de la freqüentació del Parc, ja que l’any 2006, ha
estat el primer any que s’han realitzat comptatges de visitants.
També cal esmentar que les dades no són absolutes, doncs no es realitzen comptatges a tots
els punts d’accés al Parc, ja que aquests són moltíssims donada la seva situació tan pròxima als
nuclis urbans. Així, el nombre de visitants és aproximatiu.
A l’apartat de zonificació es donen les dades desglossades segons el punt on s’ha realitzat el
comptatge. La fig ura següent ens mostra l’evolució dels visitants segons l’època de l’any.
Figura 6.1.1

Temporalització de la freqüentació

16000

12978

14000

16500

17085

18000

12000
10000

6006

8061
4554

1545

6681
MARÇ

5628

6225

2000

FEBRER

4000

4740

6000

6750

8000

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCT UBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

MAIG

ABRIL

GENER

0

61

Font: Dades proporcionades per l’Òrgan Gestor del Parc
Si s’analitzen les dades per mesos es pot observar com hi ha una estacionalitat clara cap a la
primavera i la tardor, amb els màxims durant els mesos de d’abril i novembre i els mínims a
l’estiu, agost i setembre.
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7

ZONIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA VISITACIÓ

7.1 DISTRIBUCIÓ DELS VISITANTS
Les dades proporcionades per l’Òrgan Gestor del Parc, ens permet observar el percentatge
d’usuaris i visitants del Parc per cada punt de control. Cal repetir que són dades molt puntuals,
només disponibles de un any, i que per tant són aproximades. Aquests 9 punts cobreixen tan
àrees d’accés com d’espais d’interès per als visitants, com els equipaments o elements del
patrimoni del Parc. La figura següent mostra la distribució dels visitants durant tots els mesos
de l’any 2006.
Figura 7.1.1

Distribució dels visitants en els punts de control
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Font. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Òrgan gestor del Parc.
El punt de Sant Jeroni de la Murtra a Badalona és el que experimenta una major afluència de
visitants (22%) segons els comptatges, mentre que la Font del Tort, és el que n’atrau menys
(1%). La Font de l’Alzina, també presenta un nombre significatiu, un 12%. Aquest punt és una
zona força concorreguda, ja que el seu accés es troba just al llindar de la zona urbanitzada de
Santa Coloma de Gramenet. Així, es creu que és una de les zones amb més alta freqüentació, a
part del monestir de Sant Jeroni. El fàcil accés i la proximitat al nucli urbà augmenta
espectacularment la seva freqüentació.
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Si es fa una lectura de les dades de forma territorial, es pot observar com el sector sud
(Badalona, Santa Coloma i Montcada i Reixac fins la Carena), és a dir, els espais de Sant Jeroni de
la Murtra, el Berenador de Can Ruti i l’Àrea d’esplai la Font de l’Alzina, acull el 51% de la visitació.
Així doncs es pot observar com un terç de territori, aproximadament, rep la meitat de la
freqüentació.

7.2 DADES DE FREQÜENTACIÓ PER EQUIPAMENTS
A continuació es presenten les dades de freqüentació de l’any 2006 pels diferents equipaments,
el Berenador de Can Ruti, les Àrees de lleure de la Font de l’Alba, la Font de l’Alzina i la Font del
Tort.

7.2.1 BERENADOR DE CAN RUTI
La taula següent mostra l’evolució mensual del nombre de visitants i usuaris que rep el
Berenador durant l’any. S’observa un pic molt significatiu durant el mes d’abril, seguit del mes de
maig , amb 4.347 i 2541 visitants respec tivament. La resta de l’any els usuaris es mantenen
entre els 153 del mes d’agost i els 1602 al mes de març. L’hivern i l’estiu són les èpoques amb
menys freqüentació en aquest punt.
El nombre total d’usuaris del Berenador de Can Ruti durant l’any 2006 ha estat de 16.308.
Figura 7.2.1
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7.2.2 ÀREA DE LLEURE FONT DE L’ALBA
A diferència del Berenador de Can Ruti, la Font de l’Alba presenta una freqüentació més
nombrosa durant els primers mesos de l’any. Des del gener fins al maig el nombre d’usuaris
oscil·la entre els 1.110 i els 1.863. La resta de mesos, excepte el mes de juliol, que torna a pujar,
la freqüentació es manté força escassa, mantenint-se entre els 54 i 636 usuaris. Aquesta
distribució de la freqüentació coincideix amb el període d’obertura de les barbacoes, doncs a
l’estiu, quan comença la campanya d’incendis, es claus uren les barbacoes. El nombre total
d’usuaris de l’Àrea de lleure de la Font de l’Alba durant l’any 2006 ha estat de 10.533.
Figura 7.2.2
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Freqüentació de visitants a l’Àrea de lleure de la Font de l’Alba.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides pel Parc

7.2.3 ÀREA D’ESTADA DE LA FONT DE L’ALZINA
L’Àrea de la Font de l’Alzina també presenta els seus pics les èpoques de més freqüentació en
general, la primavera i la tardor. Tot i no destacar en nombre d’usuaris es percep una regularitat
durant els altres mesos de l’any, així l’oscil·lació d’usuaris durant la res ta de mesos es troba
entre els 366 i els 1008. Aquesta característica de regularitat de visitants, es deu a la proximitat
de la zona urbana a l’espai de la Font de l’Alzina. Això fomenta i atrau força el visitant. El total
d’usuaris d’aquesta àrea de lleure durant l’any 2006 ha estat de 11.490
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Figura 7.2.3

Freqüentació de visitants a l’Àrea de lleure de la Font de l’Alzina.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides pel Parc

7.2.4 ÀREA D’ESTADA DE LA FONT DEL TORT
Aquesta àrea de lleure es troba situada al municipi de Montcada i Reixac, en una zona menys
freqüentada que la vessant sud. La poca promoció de l’àrea de lleure per part del Parc propicia a
aquesta poca freqüentació. Durant tot l’any 2006 el total d’usuaris d’aques ta àrea ha estat de
915, molt inferior a la freqüentació comptabilitzada a la resta d’equipaments.
El màxim nombre de vis itants es dóna a partir dels mesos d’estiu fins a finals d’any. Aquest
comportament és bastant diferent al comportament general de les altres àrees de lleure.
Figura 7.2.4
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7.2.5 ESCOLA DE NATURA DE CAN MIRAVITGES
Segons fons oficials de l’Ajuntament de Badalona per l’escola passen anualment uns 6000-7000
alumnes. L’any 2006-2007 concretament 7915 persones han passat per Can Miravitges per tal
de desenvolupar alguna activitat.
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7.3 ZONIFICACIÓ DEL PARC PER ACTIVITATS
A partir del treball de camp i les indicacions rebudes per part de l’Òrgan Gestor del Parc, s’han
zonificat les diverses activitats que es realitzen dins del Parc.
− Ciclisme. Majoritàriament es troben ciclistes al camí que va de Ca l’Alemany a Sant Jeroni, així
com a la pista per on transcorre el GR, que creua el Parc i comunica amb el Parc de Serralada
Litoral.
− Excursionisme i passeig. HI ha molta activitat de passeig i excursionisme a l’entorn de Sant
Jeroni i a la zona dels poblats ibèrics de Puig Castellar i les Maleses.
− Dinar pícnic. El Berenador de Can Ruti presenta el major nombre d’usuaris en tot l’any 2006.
Aquest compta amb barbacoes i taules a més d’un restaurant.
− Hípica. Aquesta activitat és força concorreguda, ja que hi ha varies hípiques dins l’espai del
Parc. La zona per on es troben passejades en cavall és la de Sant Jeroni.
− Restaurant. Hi ha molts restaurants repartits dins l’espai del Parc, així, no es pot fer una
zonificació clara a l’entorn d’aques ta activitat, ja que queda molt escampada en el territori.
− Quad i motociclisme. El motociclisme i els quads són presents a gairebé totes les pistes
obertes i tancades del Parc. Però la majoria es troben recorrent el camí del GR, que comunica
amb el Parc de la Serralada Litoral.

68

PLA D’ÚS PÚBLIC DEL PARC DE SERRALADA DE MARINA
B. DIAGNOSI DE L'ÚS PÚBLIC A L'ESPAI NATURAL: ELEMENTS I CONDICIONANTS

8

TIPOLOGIA DELS VISITANTS

Actualment no es disposen de dades quantitatives per a poder avaluar la tipologia de visitats.
Però la informació que s’exposa a continuació s’ha adquirit de manera qualitativa a partir de
l’observació durant el treball de camp i les entrevistes als guardes i l’equip tècnic del Parc.
La tipologia d’usuaris del Parc de Marina és força diversificada. S’hi poden trobar tant famílies
senceres realitzant un àpat com persones que van a passejar el gos. També abunden les
persones que practiquen esports, ja sigui el caminar, córrer, anar amb bicicleta... Així, la
diversitat és força important. També cal comentar que no només hi ha usuaris del Parc durant el
dia, sinó que durant la nit també s’experimenta força moviment de vehicles i persones, sobretot
a les zones més properes a Badalona i Santa Coloma.
El fet que el Parc es trobi tan a prop dels nuclis urbans i que es tracti d’un espai amb una alta
accessibilitat, fa que el Parc s’utilitzi, en certa manera, com a Parc urbà o fins i tot com a jardí del
barri. Això crea una gran quantitat de tipologies d’usuaris del Parc.

8.1 PROCEDÈNCIA DELS USUARIS
La majoria de visitants i usuaris del Parc de Marina provenen dels municipis integrants del Parc i
dels municipis veïns. Aquest fet es dóna, com hem explicat repetidament, a la proximitat de les
urbanitzacions, barris i zones urbanes tan pròximes al límit del Parc, de fet, són zones que inclús
es troben dins del Parc en alguns casos. El Parc de Serralada de marina és un Parc metropolità a
l’abast de milers de persones, que se’l fan tan seu com si fos el jardí de casa seva.

8.2 MITJÀ DE TRANSPORT D’ACCÉS AL PARC
Tampoc es disposen de dades sobre la tipologia de transport utilitzat pels visitants del Parc, però
si es realitza una aproximació segons la informació proporcionada per l’Òrgan Gestor del Parc, es
pot suposar que la majoria d’usuaris arriba a peu, en les zones properes als espais urbanitzats.
Aquesta gran majoria d’usuaris no han estat comptabilitzats per l’es tudi de freqüentació del
Parc, ja que no entren en el seu recompte de vehicles.
Per altra banda el transport públic és important al Parc, doncs al trobar-se en una zona tant
metropolitana, hi ha gran quantitat de transport públic que porta a les portes del Parc i també al
seu cor.
Per altra banda, el recompte realitzat pel Parc, fa evident que, a més, també hi ha un gran accés
amb vehicles, doncs el nombre de vehicles registrats en aquests estudi és força important,
durant tot l’any s’han comptabilitzat 32.251 vehicles.
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CONCLUSIONS: CARACTERITZACIÓ I EVOLUCIÓ DE LA
DEMANDA
• Poques dades de quantificació i temporalització de la freqüentació
− El 2006 s’han fet recomptes de visitants a través del mètode utilitzat en altres parcs de la
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. Aquest mètode és un aproximació, però té certes
limitacions, com que només hi ha dades dels visitants que accedeixen en vehicle privat,
actualment manca una plantilla estandarditzada de recopilació de dades de freqüentació.
− La quantitat de persones comptabilitzades que han visitat el Parc aquest 2006 ha estat de
96.753.
− La temporalització de la visitació té pics molt acusats a la primavera i la tardor, fet que
dificulta la seva gestió.
− No hi ha dades anteriors a l’any 2006 per a poder realitzat un treball evolutiu de la
freqüentació.
− Cal destacar que es trac ta d’un Parc freqüentat pels visitants tant de dia com de nit.
• Concentració de la freqüentació
− En general es pot extrapolar que hi ha una concentració importat dels visitants en espais
concrets. Les àrees més visitades són Sant Jeroni de la Murtra i les àrees de lleure.
− Els vehicles es concentren en el seu 22% a la zona de Sant Jeroni de la Murtra.
− L’Àrea d’Esplai més visitada és la del Berenador de Can Ruti.
− L’àrea de lleure menys visitada és la de la Font del Tort amb molta diferència, un 1% dels
visitants.
• Tipologia de visitants
− La majoria d’usuaris provenen dels municipis del Parc, de les zones urbanes de l’entorn
pròxim. Per aquest fet el Parc és utilitzat com a “parc urbà”.
− Molts dels usuaris arriben al Parc a peu degut a la proximitat.
− L’espai té una gran accessibilitat en transport públic i en cotxe, de manera que també són
dos dels mitjans utilitzats .
− HI ha gran diversitat de tipus d’usuaris.
− Cal destacar que la tipologia de visitant canvia de dia o de nit, amb un el públic més familiar
de dia que esdevé gent jove durant les nits.
• Gran diversitat d’activitats realitzades
− Hi ha força diversitat d’activitats, excursionisme, ciclisme, motociclisme, passejada, picnic...
− La zonificació d’activitats no és marcada, així doncs totes les activitats es realitzen al llarg de
tot el Parc i no hi ha zones amb una alta diversitat d’activitats.
− Cal destacar que en el recompte que es realitza des del Parc no hi ha informació sobre les
activitats que es realitzen, de manera que no es disposa de dades sobre la tipologia
d’activitats que realitzen els visitants.
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L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Els municipis que conformen el Parc de la Serralada de Marina han evolucionat econòmicament
seguint el model de la societat catalana en general. Aquest model parteix d’un increment en el
sector serveis en detriment del sector primari, o sigui agricultura i ramaderia. Els municipis
antigament rurals, s’han anat convertint en municipis metropolitans, atrapats dins el continu
urbà de la gran ciutat de Barcelona. Però es detecten diferències importants entre els municipis
situats més pròxims a la metròpoli, dels dos més allunyats, Tiana i Sant Fost, que encara
presenten un cert caràcter rural, nuclis urbans petits amb fluxos i estructures diferents, però
que evolucionen segons el model de ciutat- dormitori.
En aques t apartat es presenten les dades socioeconòmiques dels municipis del Parc comparats
amb les mitjanes provincials.
Per tal de quantificar l’activitat econòmica s’exposa el PIB, que mesura el valor dels béns i
serveis generats per l’economia d'un territori. Aquest indicador econòmic ens serveix per
comparar les economies dels cinc municipis. També s’exposa el PIB per càpita, per a mesurar el
benestar social. Però cal comentar que aquesta dada és una mitjana aritmètica del valor total de
l’economia. Per tant, el PIB per càpita no expressa la situació econòmica real dels habitants del
municipi, ja que no fa reparticions ni diferències sobre la distribució de la riquesa. Així, mostra un
benestar general del municipi, a vegades, poc lligat a la realitat.
En els municipis del Parc es pot observar com tan sols un dels municipis està per sobre la
mitjana de la província, Montcada i Reixac. Els altres quatre restants es troben per sota la
mitjana provincial.
Taula 10.1.1
Producte Interior Brut per càpita. 1996
Municipi
PIB (pm) milions d' €
Habitants
PIB per càpita milers d'€
Badalona
1.680
218.553
7,69
Montcada i Reixac
468
31.725
14,75
Sant
Fost
de
66
7.265
9,08
Campsentelles
Santa Coloma de
577
118.129
4,88
Gramenet
Tiana
22
7.079
3,11
Total Parc
2.813
382.751
7,35
Total província
66.894
5.226.354
12,80
Font: IDESCAT, Institut d’Estadís tica de Catalunya. Dades de l’any 1996
Pel que fa a les branques predominants , segons les dades obtingudes a partir del Servei
d'Informació Econòmica Municipal, l’activitat econòmica dels municipis que formen part del Parc
de Serralada de Marina, gira entorn els sector serveis, essent la indús tria el segon sector amb
més percentatge de població ocupada.
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Taula 10.1.2
Població ocupada per sectors econòmics, 2001
Àmbit
Agricultura
Indústria
Construcció Serveis
Mitjana Parc 0%
26%
12%
62%
Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona
Pel que fa al sector industrial des taquen les activitats extractives a cel obert, deixant una
empremta sobre el medi i el paisatge. Actualment es compta amb tres explotacions en actiu, la
Vallençana (Badalona) , Can Donadeu i Can Ro (Sant Fost de Campsentelles)
En el Parc de la Serra de Marina el Parc pot influenciar escassament en l’economia dels seus
municipis, però la seva influència es creu que pot ser més important en el sector serveis, i en
especial als serveis turístics. Aquests serveis es caracteritzen per ser municipis costaners que
tenen l’afegit de disposar d’un Parc, o d’un espai natural de muntanya.
La construcció pot ser més polèmica, doncs les urbanitzacions existents en els límits del Parc,
sobretot en la part sud i la vessant costanera, són fruit, del ràpid creixement que han
experimentat els nuclis de població de Badalona i Santa Coloma amb les diferents onades
mig ratòries que s’han s ucceït al llarg del temps a Catalunya. Les urbanitzacions són, actualment
el límit del Parc.
Així doncs, en el present document, es fa especial esment en els serveis turístics, que si es
desgranen en restauració i allotjament, es pot observar com només hi ha allotjaments en tres
municipis. No hi ha cap casa rural ni cap càmping. Això es deu a la proximitat de la ciutat. La
majoria d’establiments es troben als municipis més grans començant per Badalona, seguida de
Montcada i Santa Coloma.
Taula 10.1.3

Serveis turístics per municipis i província
RestaurantsCases
Municipi
Càmpings Hotels
Restaurants
Bar
rurals
Badalona
0
8
106
20
0
Montcada i Reixac
0
2
48
5
0
Sant Fost de Campsentelles
0
0
12
2
0
Santa Coloma de Gramenet
0
2
28
3
0
Tiana
0
0
3
1
0
Total Parc
0
12
197
31
0
Total província
82
991
7106
1420
198
Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona
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Taula 10.1.4
Municipi

Serveis per a cada 1000 habitants

Càmpings Hotels Restaurants-Bar

Restaurants

Cases
rurals

Subsistema
nord

0

0

1,05

0,21

0

Subsistema
sud

0

0,03

0,49

0,08

0

Parc

0

0,03

0,51

0,08

0

1,36

0,27

0,04

Total
0,02
0,19
província
Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona

En la comparació amb la província es pot observar com els municipis del Parc no tenen una gran
dotació d’equipaments turís tics, doncs es troben molt per sota la mitjana.
Però si s’analitza per separat el subsis tema nord, format pels municipis de Tiana i Sant Fost es
pot observar com hi ha una major proporció de serveis de bars i restaurants que no pas al
subsistema sud. Però no hi ha presència d’hotels ni càmpings, tan sols una petita proporció
d’hotels al subsis tema sud.
No es té cap constància d’empreses de serveis públics o privats que basin la seva economia en
la realització d’activitats a la natura i que utilitzin el Parc de Marina.
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EL FONAMENT DE L’OCUPACIÓ

Tal i com s’ha vist en l’apartat anterior, entre la població ocupada per sectors destaca el sector
serveis. Pel que fa el sector primari únicament pren importància en el municipi de Tiana (amb tan
sols un 2,47% de la població ocupada) .
Si la informació s’analitza per comarques es pot observar com el sector de la indústria és més
important a la regió del Vallès que a la resta, on són molt alts els percentatges de serveis.
Aquest fet és degut a la tradició industrial de l’eix del Besòs.
Taula 11.1.1
Comarca
Municipi
Barcelonès
Vallès
Occidental
Vallès
Oriental
Maresme

Població ocupada per sectors econòmics, 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis

Badalona
Santa
Coloma
Montcada i
Reixac

0,46%

25,55%

11,62%

62,38%

0,39%

25,12%

13,26%

61,23%

0,47%

33,85%

9,42%

56,27%

Sant Fost

0,51%

31,39%

8,67%

59,42%

Tiana

2,47%

18,37%

7,23%

71,93%

Parc
Mitjana
0,48%
26,06%
11,82%
Font: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona

61,64%

Com es pot observar a la Taula 11.1.1, l’activitat agrària té un pes força baix respecte els altres
grans sectors econòmics. Tan sols unes 240 hec tàrees estan qualificades com a sòl agrícola
segons el cens agrari. Gairebé la meitat d’aques tes hectàrees corresponen al cultiu de la vinya i
la resta a horts, farratges i cereals. Actualment molts sòls agrícoles tradicionals es tan situats a
zones periurbanes amb una forta pressió urbanística i amb problemàtiques associades, hi
sovintegen usos marginals i irregulars.
L’activitat terciària relacionada amb el Parc ha anat augmentant al llarg dels anys. L’existència
d’àrees de lleure, restaurants i infinitat de camins i corriols per on es pot practicar el senderisme
i el cicloturisme han propiciat l’activitat terciària i turística de dins del Parc.
Les dades de la població ocupada per sectors d’activitat es corresponen amb les dades de l’atur
representades en la taula següent.
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Taula 11.1.2
Municipis

Percentatge d’atur per municipi del parc natural, any 2005
Sense
Agricultura Indústria Construcció Serveis
ocupació
anterior
0.37%
21.14%
11.00%
58.48%
9.01%
0.23%
26.26%
10.04%
59.25%
4.23%
0.00%
29.51%
4.51%
63.52%
2.46%

Badalona
Montcada
Sant Fost
Santa
0.42%
24.31%
14.09%
53.77%
7.41%
Coloma
Tiana
1.47%
17.16%
7.35%
72.55%
1.47%
Total parc
0.38%
22.59%
11.74%
57.33%
7.96%
Font: Institut d’Estadística de Catalunya I Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM),
Diputació de Barcelona
El major percentatge d’atur es presenta en el sector serveis, seguit de la indústria. El
percentatge d’atur en el sector primari és gairebé nul, donat a la minsa presència en l’economia
d’aquests municipis. La majoria de la població es dedica al sector serveis, això tan es reflexa a la
primera taula d’ocupació com a la taula que presenta el percentatge d’atur.
De les 4 comarques que formen part del Parc de Marina, el maresme i el barcelonès s’enduen els
percentatges més elevats del sector serveis, mentre que les dues comarques vallesanes,
històricament més vinculades a la indús tria presenten els percentatges més elevats en aquest
sector, comparat amb les altres dues comarques. Pel que fa l’agricultura, el maresme és el que
té el percentatge d’ocupació més elevat, mentre que el referent a la zona vallesana, Sant Fost de
Campsentelles presenta un petit percentatge degut a l’explotació forestal amb finalitats
econòmiques.
La taula 16.1.3 presenta la relació entre les persones ocupades pels equipaments existents
actualment al Parc. Aquesta informació ha estat elaborada a partir del treball de camp i les
entrevistes realitzades als responsables dels equipaments, a més de consultar el Pla Director
que actualment s’està redactant, de l’Escola de Natura de Can Miravitges.
Taula 11.1.3
Municipi

Tiana

Santa Coloma
de Gramenet

Personal ocupat en els equipaments públics del Parc de la Serralada de
Marina
Equipament
Personal
Punt d’informació de l’Observatori
1 persona els caps de setmana
Astronòmic
1 Gerent
1 Administratiu
Oficina del Parc
1 Tècnic d’ús públic a temps parcial
1 Biòleg a temps parcial
Guardes
Àrea d’esplai Font de l’Alzina

Entre 2 i 5 persones depenent de l’època de l’any
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Berenador de Can Ruti

2 persones
Personal actual:
- 1 administrativa
- 2 educadors a temps complet
- 1 educador a temps parcial
- 1 oficial d’oficis
- diversos col·laboradors
Proposta de personal del Pla Director
Badalona
- 1 Cap de gestió
Can Miravitges
- 1 Administratiu
- Augment dels educadors
- Responsable de recerca
- Responsable de Documentació
- 1 Atenció al públic i informador
- 1 Dinamitzador cultural
- 1 Gestor organitzador
- Masovers
Font: Treball de camp i esborrany del Pla Director de Can Miravitges
Dins del Parc, hi ha altres equipaments com restaurants , hípiques i cases de colònies que
ofereixen serveis determinats als usuaris del parc. Dins l’àmbit del parc i en el seu entorn més
immediat hi ha una vintena de restaurants. A més hi ha dues hípiques, que utilitzen l’espai del
Parc per fer sortides amb els cavalls. Hi ha equipaments de caire cultural, com el monestir de
Sant Jeroni de la Murtra, que ofereixen visites guiades i reben una alta afluència de visitants .
Aquests serveis atrauen visitants al Parc, a més de complementar l’oferta del Parc.
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12

INCIDÈNCIA SOCIAL I LA QUALITAT DE VIDA

Tal i com s’ha destacat en els apartats anteriors, el Parc té engegat un programa d’educació
ambiental, amb certa incidència social, el Programa Viu El Parc. Aquest programa és de caire
cultural amb l’objectiu de divulgar el patrimoni natural i cultural. Aquesta iniciativa es porta
endavant amb la intenció de crear vincles entre el Parc i els municipis que el formen a través de
l’educació ambiental, per tal que el Parc esdevingui un element integrat en la vida de les
persones que hi viuen a prop. El programa inclou, especialment, un apartat d’activitats adreçat a
les escoles de 5è de primària dels municipis que formen part del Parc.
Els principals objectius del Programa són:
−
Vincular les actuacions adreçades a la protecció, la conservació i la divulgació tant del
patrimoni cultural com del patrimoni natural que tenen lloc en l'àmbit territorial de cada
parc.
−
Aprofitar la peculiar dimensió de les pràctiques culturals vinculades als àmbits del lleure
que hom pot desenvolupar en un espai protegit, tant si són dirigides a la població local ( i
en aquest sentit la població escolar hi té una preponderància específica) com a
l'estacional o ocasional.
−
Intensificar la relació i el diàleg entre els diferents agents culturals de la zona i les
administracions locals que conformen el parc.
Un dels altres programes d’ús públic i educació ambiental és el Cercle d’Amics dels Parcs
Naturals. Aques ts col·lectiu, promogut per la Diputació de Barcelona, organitza mensualment
sortides guiades i itineraris pels diferents parcs naturals tan dins de Catalunya com fora. L’any
2004 es van realitzar sortides guiades al Parc de Marina durant els mesos de febrer i març.
Un altre dels equipaments que destacarà per la seva incidència social serà el Centre
d’interpretació del medi Metròpoli Sostenible. Aquest centre, estretament vinculat al Parc de
Marina acollirà tota mena d’activitats d’educació ambiental basades en la Serra de Marina i el
Parc fluvial del Besòs.
Per altra banda el Parc de Marina es un espai fortament lligat a les poblacions que l’envolten.
Aquesta vinculació es deu a la proximitat dels límits del Parc amb les urbanitzacions i
continuacions dels nuclis urbans fins a cotes força elevades. El Parc esdevé sovint el jardí
d’aquestes urbanitzacions .
També cal destacar les trobades i aplecs que es realitzen a Sant Pere de Reixac, i les visites a
Sant Jeroni de la Murtra. Aquest monestir és una de les zones amb més afluència de visitants del
Parc, a les seves explanades es realitzen picnics als caps de setmana.
Al Parc s’hi associen diversos moviments socials, els centres i grups excursionistes són els més
freqüents, però també cal destacar algun grup ecologista i una associació per a la conservació
de l’entorn i la recerca. Aquestes entitats interactuen amb el medi i l’utilitzen com a suport en les
seves activitats. Aquestes activitats poden ser des de curses de bicicletes com caminades de
descoberta del medi. Les activitats de plantacions i reforestacions també hi són presents,
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s’organitzen des dels Ajuntaments amb la col·laboració d’aquestes entitats. La participació es
dona per part del ciutadà del municipi, així com els membres, socis i sòcies de les entitats.
La vinculació entre la població dels municipis de l’àmbit d’estudi i el Parc, es crea a partir de la
seva descoberta i posterior utilització. Així, la coneixença de l’entorn i la pràc tica d’activitats pot
encarrilar valors de respecte i conservació del medi utilitzat. També cal dir però, que les elevades
freqüentacions que es poden trobar als parcs de l’àrea metropolitana de Barcelona poden crear
impactes i distorsions sobre el medi. Per això la regulació d’usos i la coordinació entre entitats i
administracions respecte a actes amb alts índex d’assistència, poden minimitzar aquests
efectes de destrucció i recessió d’espècies.
Cal destacar que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ofereix un ajut
específic per al foment de les entitats de caràcter cívic i cultural per al finançament d’activitats
culturals que es realitzen en l'àmbit dels parcs naturals i preferentment les que tinguin relació
directa amb els valors naturals i culturals dels parcs naturals. Molt especialment aquestes
activitats van adreçades a un públic ampli o constitueixen activitats de divulgació adreçades al
públic en general. Habitualment aquests ajuts tenen una convocatòria anual i no superaren la
quantia de 600 € per sol·licitant.
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13

INTERACCIONS POSITIVES I NEGATIVES DETECTADES

Tal i com s’ha destacat en els apartats immediatament anteriors, la relació entre el
desenvolupament socioeconòmic dels municipis que formen el Parc Natural i la seva pròpia
existència és complexa de demostrar de forma directa. Tot i així es poden presentar diverses
evidències de la seva relació, positiva i negativa.
INTERACCIONS POSITIVES
−
Domini del sector serveis sobre les
altres activitats econòmiques en el
Parc. El Parc compleix la tendència de
Catalunya de terciarització de
l’economia. Més de la meitat de la
població dels municipis del Parc es
dediquen al sector terciari.
−
Ajut específic per al foment de les
entitats de caràcter cívic i cultural per
al finançament d’activitats culturals
que es realitzin en l'àmbit dels parcs
naturals i preferentment les que
tinguin relació directa amb els valors
naturals i culturals dels parcs naturals.
−
Ajuts econòmics per a entitats des de
l’Oficina Turisme l’oficina tècnica de la
Xarxa de Parcs .
−
Incidència social dels programes Viu el
Parc i Cercle d’Amics sobre la població
local escolar i els habitants dels
municipis del Parc en general.
−
Incidència social del futur centre
d’interpretació del medi i dels
equipaments exis tents .
−
Hi ha força entitats que utilitzen el
medi natural com a suport a les seves
activitats.

INTERACCIONS NEGATIVES
−
El PIB dels municipis del Parc és inferior
a la mitjana provincial, menys al
municipi de Montcada i Reixac. Tot i
això, no es pot demostrar que hi hagi
relació amb el Parc.
−
El Parc té una mitjana d’establiments
de turisme per habitant inferior a la
província.
−
Les urbanitzacions es troben just al
límit del Parc, fet que provoca una
sobrefreqüentació en els accessos al
Parc propers.
−
Presència d’activitats extractives amb
poc pes econòmic dins dels municipis
que malmeten els hàbitats naturals del
Parc.
−
Presència nul·la del programa
d’educació ambiental Coneguem els
nostres Parcs.
−
Inexistència del programa Parc a Taula
al Parc de Litoral.
−
Desaparició del Grup ecologista El
Rocar al municipi de Tiana.
−
No hi ha cap entitat que realitzi
educació ambiental dins l’entorn del
Parc.
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14 CONCLUSIONS DE L’APORTACIÓ SOCIOECONÒMICA DE L’ÚS
PÚBLIC AL DESENVOLUPAMENT SOCIAL
• Incidència social del Parc important
Socialment el Parc realitza una tasca educadora per a tots els habitants dels municipis contigus,
i molts dels municipis tenen programes d’educació ambiental propis destinats al públic escolar.
A més existeixen els programes d’educació ambiental de Viu el Parc, més destinat a actuacions
culturals engegades pels propis municipis, i el Cercle d’amics del Parc, destinat a la descoberta
dels Parcs de tot Catalunya i altres indrets.
Aquesta utilització com a parc urbà i la tasca educadora del Parc realitza un impacte positiu
sobre la població dels municipis, arribant fàcilment a complir la premissa de l’educació
ambiental que exposa que el coneixement de la natura arribarà a fer que les persones la
conservin.
Finalment cal posar especial esment a la línia d’ajuts que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona convoca anualment per al conjunt de Parcs Naturals, ajuts a les entitats
de caràcter cívic i cultural per al finançament d’activitats culturals.
• Poca incidència econòmica
Amb l’anàlisi de l’activitat econòmica del Parc, es pot concloure que la incidència d’aquest sobre
l’economia i la població, és mínima, doncs es tracta de grans ciutats metropolitanes amb una
dinàmica econòmica pròpia en la que el Parc té una incidència gairebé menyspreable. La
metropolització dels municipis i la pèrdua de naturalitat dels nuclis urbans tan pròxims al Parc el
converteixen en un espai caracteritzat pels usos urbans , amb poca incidència econòmica lligada
a la seva figura.
Hi ha una clara diferència entre els municipis que es troben més propers a la ciutat, dels que
queden més allunyats. Badalona, Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet presenten
aspectes més urbans i econòmicament més metropolitans. Aquests municipis metropolitans
presenten densitats de població altes, així com una gran especialització en el sector serveis , i
amb una incidència gairebé nul·la en el sector primari.
La bona comunicació i l’evolució econòmica general de tot l’àmbit català, propicia el
desenvolupament terciari en aquests municipis. La quantitat de serveis turístics en aquests
municipis és elevada, mentre que tampoc són municipis turís tics, sinó petites ciutats amb
dinàmiques i fluxos propis.
Aquesta situació fa que el territori tingui una gran dinàmica econòmica pròpia i bastant
independent del Parc, de manera que esdevé molt complicat relacionar l’activitat econòmica
amb les activitats i dinàmiques del Parc de forma positiva, al contrari, en aquesta part del Parc
és més evident el fenomen de la urbanització del territori degut als valors naturals i paisatgístics
del Parc.
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Els altres dos municipis, Tiana i Sant Fost de Campsentelles es caracteritzen per una més baixa
densitat de població i activitats encara lligades al sector primari, però hi predomina el sector
serveis en tots dos municipis.
El nombre de serveis turístics en aquests dos municipis és gairebé inexistent, tan sols hi ha bars
i restaurants, mentre que no hi ha cap establiment que permeti la pernoctació. Això no concorda
amb les dades d’ocupació en els tres sectors econòmics principals. Així, una de les millors
hipòtesis a realitzar, és que hi ha un gran nombre de desplaçaments per motiu de treball en
aquests municipis, gairebé tots cap a la ciutat de Barcelona.
També cal remarcar la inexistència de cases rurals i càmpings en tot l’àmbit del Parc, fet que
demostra la poca ruralitat d’aques t, ja que aquesta tipologia d’allotjaments són més propis de
zones rurals i naturals que no pas de zones urbanes.

83

PLA D’ÚS PÚBLIC DEL PARC DE SERRALADA DE MARINA
B. DIAGNOSI DE L'ÚS PÚBLIC A L'ESPAI NATURAL: ELEMENTS I CONDICIONANTS

B.4 L’IMPACTE AMBIENTAL DE
L’ÚS PÚBLIC SOBRE EL
PATRIMONI NATURAL
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15 CARACTERITZACIÓ DE LES INTERFERÈNCIES DETECTADES I
AVALUACIÓ DELS IMPACTES
15.1 IDENTIFICACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES VINCULATS A L’ÚS SOCIAL
15.1.1 EROSIÓ I COMPACTACIÓ DEL SÒL
Degut a la gran freqüentació que acull diàriament, el Parc de Marina, i a causa de la seva
proximitat a les zones urbanes, l’erosió i la compactació del sòl és un dels impactes més
generalitzats en els camins del Parc. La màxima taxa d’erosió correspon als camins mentre que
en les zones boscoses disminueix.
En general, en els camins, els trets principals dels agents erosius predominants són un
mecanisme lent degut al pas de vianants i bicicletes i un mecanisme ràpid degut a la circulació
violenta d’aigua d’escolament que circula pels camins. Igualment en els vessants es posa de
manifest que les pluges torrencials són el principal causant de l’erosió. El paper de les bicicletes
és clau degut a que originen la línia de màxima incisió, on després l’aigua incidirà de forma més
fàcil, excavant i transportant sediments que es produeixi escolament. En el cas del Parc de la
Serra de Marina cal, a més, incloure el factor de la gran erosionabilitat del sauló, element
meteoritzat del granit.
A més de l’erosió, els efec tes del trepig sobre el sòl són la pèrdua de matèria orgànica, reducció
de la capacitat de infiltració, alteració de la humitat i la composició fisicoquímica, així com la
fauna edàfica. Totes aquestes variants tenen com a conseqüència l’augment de l’escorrentia.
Aquesta afectació cal destacar-la sobretot en els espais d’aparcament de les àrees de lleure, on
es generen esplanades molt compactades.
Les principals zones afectades són, per una banda, els dos accessos a Sant Jeroni de la Murtra, i
molt especialment el camí que ve de Ca l’Alemany, i per l’altra la zona de Puig Castellar, i l’àrea de
lleure de la Font de l’Alzina. El camí carener que uneix els dos Parcs és un dels espais més
transitats i alhora també més afectats.

15.1.2 OCUPACIÓ DEL SÒL
Degut a l’atractiu del Parc i a la proximitat a la zona metropolitana amb gran pressió demogràfica
i urbanís tica, han aparegut fenòmens d’urbanització al voltant dels límits del Parc i dins l’espai
també. A continuació s’exposa una relació de les urbanitzacions que toquen els límits del Parc o
que se situen a un màxim de 500 metres d’aquest. Com es pot observar es concentren en la
vessant marítima del Parc, al maresme, i principalment a la zona de Badalona.
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Taula 15.1.1
Urbanitzacions en l’entorn immediat del Parc
Comarca
Municipi
Nom nucli
Maresme
Tiana
La Virreina
El Mas Ram
Colònia Sant Jordi
Badalona
El Canyet
Barcelonès
Montigalà
El Bosc d’en Vilaró
Santa Coloma
Torribera
Font: Elaboració pròpia

A més, durant els anys 70 es van donar diversos processos d’urbanització il·legal en les zones
pròximes i fins i tot dins el que són els actuals límits del Parc. Algunes d’aquestes iniciatives es
van finalitzar i s’han legalitzat posteriorment. També cal esmentar les barriades de Santa Coloma
que comparteixen frontera amb el límit del Parc, al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

15.1.3 AUGMENT DEL RISC D’INCENDI
Segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge, les principals causes d’incendis forestals a
Catalunya durant l’estiu del 2006 han estat, després de les causes naturals, la intencionalitat
(19.77%), seguida de les negligències (17.51%) i dels accidents (14.41%). En els dos primers
casos l’ús públic no hi pot tenir incidència, però en el cas de les negligències i els accidents sí
que estan relacionats. Així doncs l’ús públic té influència sobre el 31.92% dels incendis.
El Parc de la Serralada de Marina s’ha anat cremant al llarg dels anys gairebé cada estiu. Un 41%
del Parc s’ha cremat des de l’any 1969 fins al 2006, un total de 855 ha. Tota els municipis han
patit algun o altre incendi, la zona de Montcada sembla ser la més afectada, seguidament Tiana,
Santa Coloma i Badalona.
Gairebé tots els incendis de la Serralada de Marina es donen per negligències, i relacionats amb
l’alta freqüentació del Parc i a causa de la festivitat de Sant Joan. També s’han donat incendis
iniciats a les barbacoes, com va succeir a l’àrea de lleure de la Font de l’Alba.
L‘últim incendi l’estiu del 2006 es va iniciar a les cases del límit del Parc al municipi de Santa
Coloma de Gramenet, així, l’incendi es va propagar ràpidament pel Parc. Això és un clar exemple
de la proximitat dels nuclis urbans al Parc i l’impacte que s’esdevé d’aquest fet.
Dins el Parc les zones més susceptibles de risc d’incendi degut a l’ús públic serien les carreteres
i accessos motoritzats, les àrees d’esplai amb barbacoes (Font de l’Alba, Berenador de Can Ruti)
i per últim els camins d’accés al Parc.
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15.1.4 MODIFICACIONS EN LES ESPÈCIES
L’ús públic pot afectar a les espècies vegetals o animals des de diversos punts de vista, amb la
pèrdua de la coberta vegetal, l’alteració de la composició específica, disminució de la
biodiversitat, la destrucció dels hàbitat, alteració de la conducta en els animals o canvis en els
recursos tròfics.
Molts d’aquests efectes es troben regulats en el Títol III capítol 1 de la Normativa del Pla
Especial, establint els criteris de protecció i prohibint la recol·lecció dins el Parc. Es prohibeix a
tota l'àrea del Pla Especial, la destrucció, recol·lecció massiva o desarrelament d’elements
vegetals. És admesa la recollida de bolets per al consum domèstic.
Al llarg dels anys, el Parc ha experimentat una regressió en la seva fauna degut a la proximitat de
la ciutat. Actualment s’està duent a terme el Pla de seguiment de paràmetres ecològics, centrat
en la població de papallones de dins l’espai. Aquestes donen informació sobre els canvis de
l’estructura i la composició de la vegetació, a més de ser sensibles als canvis climàtics.

15.1.5 PÈRDUA DE QUALITAT PAISATGÍSTICA
Tal i com hem destacat en l’apartat introductori del present Pla, el paisatge és dinàmic i és el
resultat d’un conjunt de factors, tant naturals com a “humans”. A més, també intervé
l’observador, és a dir, l’espai físic més la percepció esdevenen el paisatge.
Així doncs la presència humana dins un espai sempre pot modificar el paisatge i de fet en forma
part, però en alguns casos això es pot transformar en pèrdua de qualitat paisatgística. En el cas
de l’ús públic aquest cas esdevé quan hi ha una massificació de les activitats i es veu superada
la capacitat de càrrega de l’espai. Els efectes sobre la qualitat del paisatge poden ser la
contaminació sonora o atmosfèrica, la sobrefreqüentació visitants, l’aparició de deixalles.
Aquests efectes, i degut sobretot a la gran presència de visitants, són especialment rellevants
en la zona de Sant Jeroni i el camí de Ca l’Alemany. Cada setmana es recullen les deixalles
deixades pels visitants als punt més freqüentats del Parc, Sant Jeroni, la Font de l’Alba...
Per a la valoració de la fragilitat paisatgística cal tenir en compte diferents factors, però un dels
més im portants és la visibilitat, és a dir, aquells espais des de on es pot veure el paisatge en
qüestió. En aquest cas, i en concret tot el Parc de Marina és visible des del Vallès, el Barcelonès i
el Maresme. El seu perfil és característic de la zona, així com emblemàtic per als pobles i ciutats
més propers. Així doncs es tracta d’un espai de molt alta fragilitat paisatgística, doncs qualsevol
alteració d’aques t és molt visible.
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15.1.6 ABOCAMENTS DE RUNES I DEIXALLES
En el Parc, i degut a la gran accessibilitat i proximitat a les zones urbanes, apareixen
constantment zones amb abocament de runes o deixalles . Gairebé es pot afirmar en les zones
on s’hi arriba amb vehicle motoritzat, apareixen abocaments. Tot i això, les zones més afectades
són la zona s ud, de Sant Jeroni i el camí de Ca l’Alemany, tot i que en el municipi de Sant Fost de
Campsentelles i els camins d’accés a Sant Pere de Reixac i la font del Tort també hi són
abundants els abocaments.

15.1.7 CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
El Parc de Marina, al trobar-se tan a prop de l’àrea metropolitana, els equipaments del Parc estan
connectats a la xarxa d’abastament i recollida d’aigües. Això permet una fàcil recollida d’aigües
brutes sense incidir directament a l’espai natural.
Les aigües de les fonts del Parc, però, no segueixen cap tractament de potabilitat i ni tan sols
s’analitza la seva composició. Aquestes aigües provenen de les capes freàtiques, i així, la
contaminació pot donar-se en alguns aspectes sense control. A més, al dependre del règim
hídric estacional, les fonts del Parc poden romandre seques bona part de l’any.

15.1.8 EL SOROLL
El Parc de Marina es troba rodejat per la gran metròpoli barcelonina i per unes infraestructures
de comunicació molt potents. Aquests fets impliquen uns alts nivells de sonoritat a l’entorn del
Parc. Les carreteres i els cotxes que creuen la serra cons tantment també participen d’aquest
nivell sònic. La conseqüència és la fugida i pos terior pèrdua de diversitat faunística dins l’àmbit
del Parc.

15.1.9 VANDALISME
Un altre dels impactes del Parc són les pintures i grafitis. Aquests han es tat localitzats als
camins de Puig Castellar, indicant l’itinerari a seguir per arribar-hi i a l’entorn de Can Ruti s’hi ha
localitzat grafitis. Aquests actes proporcionen una pèrdua de paisatge del Parc.
També s’han observat activitats relacionades amb la neteja de vehicles, tot i que cada vegada
n’hi ha menys. Actualment hi ha poca gent que canviï l’oli del cotxe dins l’àmbit del Parc, tot i que
sí que s’han observat neteges externes, concretament a l’Àrea de la Font del Tort.
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16

CAPACITAT DE CÀRREGA I MESURES CORRECTORES

16.1 CAPACITAT DE CÀRREGA
L’estudi de la capacitat de càrrega d’un espai natural és un exercici complex que no es pot dur a
terme en el marc del Pla d’Ú s Públic, però tot i això en aquest apartat es volen donar a conèixer
certes implicacions d’aquests concepte sobre l’ús públic i a l’inrevés.
La capacitat de càrrega és un concepte ampli que vol reflectir el nivell d’ús admissible i
compatible amb la conservació del medi, no només inclou ús públic sinó qualsevol activitat que
es dugui a terme. La capacitat de càrrega fa referència tant a la naturalitat del medi com a la
pròpia activitat, que es pot ressentir per nivells d’ús psicològicament poc atractius per al
visitants si hi ha massificació de les activitats.
El concepte de capacitat de càrrega3 té diferents aspectes que cal tenir en compte:
− Capacitat d’acollida dels serveis i equipaments. Capacitat de rebre visitants dels serveis i
equipaments en funció de les condicions de qualitat, comoditat i seguretat que han d’oferir.
En l’apartat 9 s’ha descrit la capacitat d’acollida dels equipaments del Parc, amb un total de
538 persones diàries. Això seria, s i es donessin aquestes condicions cada dia durant tot
l’any, una freqüentació de 196.370 visitants anuals, molt per sobre de la que actualment es
calcula que hi ha realment (que visiten o no per un equipament, i segons el Pla d’Informació).
− Capacitat d’acollida ecològica. Capacitat en funció de la vulnerabilitat del medi, admetent
impactes que es puguin corregir o ser absorbits i rebutjant aquell nombre de visites que
provoquen impactes per sobre el límit de canvi acceptable
− Capacitat d’acollida física. Capacitat marcada per les característiques físiques de l’espai,
molt lligada als recursos i tipus d’activitats.
− Capacitat d’acollida local. Capacitat d’acollida de la població local per a assimilar de forma
adequada els canvis derivats de les activitats dels visitants.
− Capacitat d’acollida recreativa. Nombre màxim d’usuaris simultanis durant un període de
temps que poden visitar un lloc o equipament, per sobre del qual la qualitat ambiental i
recreativa es deteriora per sobre del límit acceptable.
− Capacitat d’acollida social o psicològica. Capacitat d’ull lloc o equipament per permetre a cada
visitant una experiència satisfactòria.
Un concepte vinculat a la capacitat de càrrega és el límit de canvi acceptable, que és el grau de
deteriorament que es pot acceptar en una àrea natural, d’acord amb els objectius de conservació
que existeixen per aqueta zona 4 . Aquest concepte, que neix del fet que qualsevol ús o activitat
que es duu a terme en un territori, per poc important que sigui, comporta un cert nivell d’impacte.
A més, cal tenir en compte la dim ensió temporal, l’estacionalitat, la concentració dels fluxos
turístics en períodes de temps molt curts, que incrementa l’impacte real sobre el territori,
3
4

Europarc , 2005. “Conceptos de uso público en los espacios naturales proteg idos”
Europarc, 1997. “L’estat actual en relació al turismo i ús públic en els espais naturals proteg its”.
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accentuant la despersonalització de l’experiència i limita la viabilitat social i econòmica. La
dimensió espacial implica determinar la capacitat de càrrega del territori i limitar l’afluència de
turistes , segons siguin les característiques fís iques dels territoris . Cal deixar clar, però, que
aquests dos paràmetres són molt més fàcils de formular que no pas de definir amb certa
precisió.
El càlcul de la capacitat de càrrega d’un espai és força complex i extens, doncs en aques t apartat
es farà una petita aproximació però es proposa que es realitzi un es tudi més profund que el del
present document.

16.2 FRAGILITAT DEL MEDI I CAPACITAT DE CÀRREGA
La definició de les zones d’interès ecològic del Parc de la Serralada de Marina com també la seva
delimitació en el territori és una tasca complexa que ha de tenir en compte diversos aspectes. El
mateix passa amb les zones vulnerables. En aquest cas s’han agafat les zones de fragilitat
definides al Pla Especial de Protecció i Millora del Sector Sud de la Serralada de Marina.

16.2.1 ESTABLIMENT DE LES ZONES FRÀGILS DEL PARC
El Pla Especial del Parc de la Serralada de Marina estableix una gran zona de màxima fragilitat.
Aquesta ocupa gairebé el 50% de l’espai natural. Aquestes zones, descrites com a àrees de
tractament específic, reben aquesta denominació per que acullen una gran quantitat de
visitants a més de practicar-s’hi una gran quantitat d’activitats diferents. A més són zones
susceptibles de una alta eros ió.
Aquestes àrees es subdivideixen en diferents àmbits:
− Àmbit de transició. Són territoris frontera a cavall entre el Parc i l’exterior.
− Àmbit de tractament paisatgístic. Per la seva situació requereixen un tractament paisatgístic
integrat.
− Àmbits fortament organitzats. Són zones més concorregudes, amb més edificacions i
concentren més activitats.
Per a l’anàlisi de la capacitat d’acollida del present Pla d’Ús Públic s’agafen les tres zones
indiscriminadament.
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16.2.2 ESTABLIMENT DE LES ZONES DE CONFLICTE DELS ESPAIS FRÀGILS AMB ELS ESPAIS
MÉS FREQÜENTATS
Cartogràficament s’ha superposat les zones vulnerables amb els principals impactes detectats
sobre el Parc i els principals equipaments i punts d’accés dels visitants.
La informació considerada ha estat:
− Zona de màxima fragilitat
Principals impactes
− Zones d’erosió
− Deixalles
− Abocaments incontrolats
− Zones de motocròs
− Zones de pícnic
Aquesta informació es solapa amb la dels equipaments d’ús públic.
− Itineraris
− Pistes
− Equipaments (aparcaments, centres d’informació, punts d’informació, àrees d’estada,...)
− Informació sobre la intensitat de la freqüentació
Un cop realitzat aquest anàlisi es pot observar com sobre les zones on hi ha més im pacte són
també, en molts casos, els espais més fràgils i també els més freqüentats. Així doncs
segurament són aquests els espais on la capacitat de càrrega s’ha vist superada i on caldrà
orientar les accions futures.
Els principals conflictes es troben a la zona de Sant Jeroni, Ca l’Alemany, zona de Torribera, el
berenador tota la zona de Can Ruti i tota la zona de l’Àrea de la Font de l’Alba.
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16.3 MESURES CORRECTORES
16.3.1 MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS
L’òrgan gestor del Parc s’encarrega de mantenir aquells equipaments que depenen del consorci.
El equipaments on es realitzen tasques de manteniment són la Font de l’Alba, l’Àrea de lleure de
la Font del Tort i el Mirador de la Vallensana.

16.3.2 TANCAMENT DE PISTES
Per tal d’evitar l’accés indiscriminat a tot el Parc i per tant evitar els conseqüents abocaments o
el risc d’incendi, s’ha dut a terme una política de tancament de pis tes en tota la superfície del
Parc. Aquesta informació es presenta de forma gràfica en el mapa d’accessos de l’annex.

16.3.3 CAMPANYES DE DIFUSIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT I L’ACCÉS AL MEDI NATURAL
Des de la Diputació de Barcelona i l’òrgan gestor del Parc es dis tribueixen , al igual que la res ta de
la Xarxa de Parcs Naturals, uns volants o flyers sobre com els visitants poden accedir al medi
natural d’una forma respectuosa. Els més destacables tracten sobre els següents temes:
− Consells per a collir bolets
− Revetlles sense incendis
− Animals de companyia als parcs naturals
− Circulació motoritzada en espais naturals
La distribució d’aquest material es realitza a través dels equipaments del Parc i de la Xarxa de
Parcs de la Diputació de Barcelona.

16.3.4 RECOLLIDA D’ABOCAMENTS DE DEIXALLES
El Parc compta amb una brigada que realitza tasques de neteja de les zones més freqüentades
cada dilluns. Així doncs les principals zones es netegen de forma setmanal o quinzenal. Tot i així,
en moltes zones es poden observar abocaments.
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CONCLUSIONS IMPACTES

Element

Conclusions impactes
− Els principals impactes de l’ús públic sobre el Parc són l’eros ió, el risc
d’incendi i les deixalles. Tots derivats de l’hiperfreqüentació.
− Concentració dels impactes en les zones més visitades (Sant Jeroni i les
Impactes
àrees de lleure)
− Les principals zones d’impacte coincideixen amb les zones de màxima
fragilitat.
− Superació de la capacitat de càrrega de forma puntual en l’espai i el temps.
− Tot i no superar-se sempre la capacitat de càrrega, la fàcil accessibilitat del
Capacitat de
Parc el fa molt vulnerable davant l’hiperfreqüentació.
càrrega
− Necessitat d’un estudi de detall, de la capacitat de càrrega del Parc i en
concret dels espais més emblemàtics i amb més càrrega de visites.
− Programa de manteniment dels equipaments.
Mesures
− Campanyes de difusió de les mesures correctores al públic en general i al
correctores
públic concret de cada una d’elles .
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B.5 CONCLUSIONS DE LA
DIAGNOSI DE L’ÚS PÚBLIC
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18 IDONEÏTAT DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS EXISTENTS. ENCAIX
ENTRE OFERTA I DEMANDA
Les principals conclus ions respecte l’encaix entre la oferta i la demanda són:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Parc rodejat d’una àrea densament poblada que porta a una elevada pressió antròpica a
tot l’àmbit del Parc, però especialment concentrada en la vessant marítima.
Elevat nombre d’accessos fa que sig ui altament accessible. Hi ha presents elements de
regulació d’aquests a través de tanques i cadenats .
El transport públic arriba al Parc, tot i que no es tracta de transport que es relacioni amb
els principals accessos al Parc ni amb la gestió d’aquest.
Principals recursos a destacar: ermites, turons , fonts , berenadors, camins, monestir de
Sant Jeroni, poblats ibèrics...
Els espais més visitats són els del subsistema central, més metropolità i pertanyents als
municipis amb més població, Badalona i Santa Coloma. La zona més freqüentada és Sant
Jeroni de la Murtra i les Àrees d’esplai.
Existència de programes d’educació ambiental comuns a tota la Xarxa de Parcs (Viu El
Parc, Cercle d’amics dels Parcs Naturals).
Manca de programa d’Educació Ambiental global propi, dins el Parc.
Hi ha una manca d’espais d’acollida així com de centres d’interpretació que donin a
conèixer els valors de l’espai.
Falta d’espais d’aparcament regulats, doncs es poden observar espais amb una gran
afluència de vehicles i esplanades on la gent aparca i que no estan regulats des del Parc.
Necessitat d’un equipament d’acollida dels visitants, com una porta d’entrada al Parc, en
la zona més freqüentada del sud, per poder rebre el visitant i donar-li tota la informació
possible, tan de les activitats a realitzar com del comportament a seguir.
Només hi ha itineraris senyalitzats des dels Ajuntaments, inexistència de itineraris
senyalitzats o autoguiats del Parc, tot i que la majoria de visitants al Parc ho fan per fer
senderisme o passejades.
Existència de dos museus amb temàtica municipals relacionada amb el Parc.
Hi ha gran nombre d’equipaments privats, hípiques, golfs,... la majoria són restaurants
que donen resposta a la necessitat dels visitants, però que es tan poc vinculats amb la
política i línies d’actuació del Parc.
Existència d’equipaments privats per escolars amb pernoctació.
Gran quantitat d’activitats privades organitzades dins el Parc.
Hi ha un elevat nombre de visitants , principalment d’aquells que viuen a la urbanitzacions
adjacents amb el Parc. Aquesta pressió antròpica desencadenen la majoria dels impactes
del medi detectats.
Falta de mesures de seguretat per a vianants en algun punt(sobretot als creuaments de
les carreteres)
Manca d’adequació dels equipaments i serveis a la legislació d’accessibilitat.
Hi ha força diversitat d’activitats, excursionisme, ciclisme, motociclisme, passejada,
picnic...
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Els visitants procedeixen principalment dels mateixos municipis del Parc i principalment
de la vessant costanera.
Les dades de freqüentació no són acurades degut a que no hi ha un control de
freqüentació periòdic i estandarditzat. Tan sols des del 2006 hi ha una recollida parcial de
les dades en els principals aparcaments.
Els recursos humans d’ús públic de l’equip de treball de l’Oficina Tècnica del Parc tenen
només una dedicació parcial, mentre que l’ús social del Parc és molt elevat i un dels seus
principals valors.
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AGENTS IMPLICATS I MARCS DE COL·LABORACIÓ

19.1 LES RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS
19.1.1 CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL
El Consorci és una entitat pública encarregada de la gestió del Parc, format pels Ajuntaments
dels municipis del Parc, a més del de Sant Fost de Campcentelles, la Mancomunitat de Municipis
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
El consorci agrega tots els ajuntaments i pren les màximes decisions de gestió del Parc.
L’Òrgan suprem del Consorci és l’Assemblea General. També hi ha un Consell d’Administració
previst als estatuts, però que actualment encara no s’ha creat.

19.1.2 DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Diputació de Barcelona també forma part del Consorci del Parc de Serralada de Marina i
realitza una aportació econòmica per a la seva gestió. Part de l’equip tècnic del Parc és personal
de la Diputació.

19.1.3 AJUNTAMENTS DELS MUNICIPIS DEL PARC
El Consorci també integra els representants de les administracions locals, on tots els
Ajuntaments estan inclosos. El vehicle per a la seva expressió en el Parc és l’Assemblea General.
Per altra banda l’Òrgan gestor del parc natural duu a terme convenis amb els Ajuntaments dels
municipis que integren el Parc per tal de portar a terme la gestió dels equipaments. L’Ajuntament
de Tiana pel Punt d’informació de l’Observatori as tronòmic, l’Ajuntament de Badalona pel
Berenador de Can Ruti i el seu punt d’informació i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per
l’Àrea de la Font de l’Alzina i el seu punt d’informació. Actualment el Parc està treballant amb un
acord amb l’Ajuntament de Badalona per la gestió de la zona de Sant Jeroni.
En alguns casos els Ajuntaments gestionen directament el seu territori en àmbits on el Parc hi
intervé, sense tenir en compte l’Oficina Tècnica, generant conflic tes sobre la gestió del territori.

19.1.4 CONCLUSIONS DE LES RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS
En general el Parc de Marina té relació amb les adminis tracions dirigents del Parc, les
competents amb la seva matèria i amb les que hi ha una relació territorial directa.
La figura del Consorci facilita la comunicació entre els diferents agents implicats, tot i que en
alguns casos la coordinació no és tota la necessària per a donar una gestió integrada al Parc.

101

El territori gestionat pel Consorci de Marina se superposa amb el del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral, fet que pot portar a un desajus tament entre les necessitats del territori i el seu
òrgan gestor. Els dos òrgans gestors han acordat que els espais inclosos a Tiana i Badalona
seran gestionats pel Parc de la Serralada de Marina.

19.2 LES RELACIONS AMB ASSOCIACIONS I ENTITATS
La relació amb associacions i entitats s’articula a través de l’òrgan de gestió i l’equip tècnic, que
coordina les activitats que es volen dur a terme dins del Parc.

19.2.1 CONCLUSIONS DE LES RELACIONS AMB ASSOCIACIONS I ENTITATS
Un dels problemes del Parc de la Serralada de Marina és la gran afluència de públic i participants
durant les jornades festives i les activitats organitzades per entitats i associacions. El gran
nombre d’associacions i entitats que hi ha als municipis del Parc fa que aques tes activitats es
donin força sovint, creant una forta presència de visitants en un determinat moment.
A través dels serveis tècnics hi ha una relació fluida i directe entre les entitats socials i l’òrgan
gestor del Parc.

19.3 LES RELACIONS AMB LA INICIATIVA TURÍSTICA PRIVADA
En el Parc hi ha diverses empreses que realitzen activitats privades relacionades amb l’ús públic.
Però el Parc no té constància de totes les activitats privades que es duen a terme dins de l’espai
natural.
Tots els equipaments del Parc estan gestionats a través de concessions, és a dir, una empresa
privada que gestiona l’equipament segons els paràmetres que marca l’Ajuntament. Aquests
concessionaris tenen poc treball en xarxa.

19.3.1 CONCLUSIONS DE LES RELACIONS AMB LA INICIATIVA PRIVADA
No existeixen canals formals per a la relació entre el sector privat turístic i el Parc de Marina.
Les empreses privades de dins l’àmbit del Parc són majoritàriament de res tauració, també hi són
presents algunes hípiques, però no es troben vinculades a la gestió del Parc.
L’oferta privada és força àmplia en aquest sentit, però és nul·la en el sentit de dur a terme
activitats d’educació ambiental.
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B.6 OBJECTIUS DE LA
PLANIFICACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC
AL PARC
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20 OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC AL PARC DE
SERRALADA DE MARINA
20.1 OBJECTIUS IDEALS PER A L’ESPAI
Per arribar a establir els objectius ideals de l’espai es parteix de les conclusions de la diagnosi,
per aconseguir corregir les dificultats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar
les oportunitats.
A. Conservar el patrimoni natural, cultural i paisatgístic.
B. Ordenar l’accés al Parc i les activitats que s’hi desenvolupen.
C. Aconseguir uns equipaments d’acollida de qualitat i que treballin per a la minimització dels
impactes
D. Acollir els visitants en un programa d’educació adequat a la demanda i que aconsegueixi la
sensibilització dels visitants
E. Contribuir al desenvolupament socioeconòmic dels municipis del Parc
F. Aconseguir divulgar el coneixement del Parc i la informació necessària per a aconseguir la
sensibilització dels visitants cap a la conservació del Parc.
G. Fomentar el treball en xarxa amb els altres Parcs de la Xarxa de Parcs Naturals .
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21

ANÀLISI DELS CONDICIONANTS DEL MODEL

En aquest apartat identifiquem aquells aspectes que incideixen sobre l’espai del Parc de
Serralada de Marina, tant interns com externs, i que poden actuar d’alguna o altra manera sobre
els objectius que es pretenen aconseguir, per la qual cosa cal identificar-los, analitzar els seus
possibles efectes i, si s’escau, redefinir o reorientar alguns dels objectius establerts.
Cal esmentar que en tot moment parlem de “factors condicionants o modificadors” i no de
“factors limitants”, de connotacions més negatives, ja que, per exemple, un mateix factor pot
actuar negativament si ens regim per criteris ecològics, però el mateix factor pot ser positiu, o no
intervenir, quan analitzem objectius socioeconòmics.

21.1 FACTORS CONDICIONANTS QUE PODEN OCÓRRER DINS L’ESPAI
• Personalització del Parc i implicació directa dels us uaris
Els grans municipis propers al Parc, sobretot Badalona i Santa Coloma, tenen una gran vinculació
al Parc i els seus habitants senten el Parc com una part de la seva ciutat. Per altra banda, els
usuaris, que en gran part procedeixen d’aquestes ciutats, són vis itants fidels , que van al parc
amb freqüència. Això té efectes positius degut a que té com a resultat una gran implicació amb el
Parc, la seva conservació i també amb la seva gestió.
• Centralització his tòrica dels equipaments i visites
Els elements d’interès del parc i els equipaments es troben situats al centre de l’espai protegit,
així, la concentració en aquestes zones per part dels visitants és força important. Sant Jeroni de
la Murtra, Puig Castellar..., són els elements que atrauen a més visitants. Aquesta concentració
pot afectar i condicionar l’evolució tan paisatgística i natural com social de la zona.
• Manca de recursos humans i econòmics
Els recursos humans i econòmics de la Oficina Tècnica del Parc són limitats i per tant poden
limitar l’àmbit d’actuació del Pla d’Ús Públic.
• Modificacions en el paisatge
Un recurs important per a l’ús públic és el paisatge i aquest es pot veure modificat degut a
l’avanç de les urbanitzacions a les zones més humanitzades, sobretot a la vessant sud. Tot i que
ocorre fora del Parc aquest procés és en part motivat per la proximitat de l’espai natural i el seu
entorn. A més, la sobrefreqúentació també comporta la modificació de les espècies
predominants i duu a una modificació del paisatge. Aquests canvis poden produir una pèrdua de
la qualitat paisatgística actual.
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21.2 FACTORS CONDICIONANTS QUE PODEN OCÓRRER FORA L’ESPAI
• Situació metropolitana del Parc i augment de visitants
El Parc té una situació metropolitana que provoca que s igui un espai adjacent a la gran ciutat i a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Actualment els habitants de les zones urbanes tenen la
necessitat de lleure en espais naturals i el Parc Marina ofereix un escenari molt proper. Així
doncs és possible preveure que aques ta situació vagi en augment i que per tant els visitants del
Parc augmentin.
• Demanda social creixent
La creixent demanda social d’espais de qualitat ha influït en decisions polítiques que han portat
en els últims déu anys no tan sòls a un increment important del nombre d’espais protegits
declarats sinó també a inversions milionàries en equipaments específics d’atenció al visitant.
Per altra banda la freqüentació dels espais té un evident risc per la conservació de l’espai
natural.
• Noves tecnologies i mitjans de difusió dels espais naturals
Cal ressaltar el paper dels mitjans de comunicació en divulgar l’existència dels espais naturals i
dels seus valors naturals i humans, que han provocat que molts espais naturals s’hagin posat de
moda entre el gran públic. S’hauria d’assenyalar també l’oportunitat de les noves tecnologies de
comunicació i difusió en la promoció a nivell mundial dels espais protegits, com l’ús d’Internet.
• Possible saturació del mercat d’oferta en el lleure
L’augment en els darrers anys del mercat de públic d’equipaments d’educació ambiental, fa que
la infraestruc tura, equipaments i serveis oferts hagi augmentat molt en els últims anys. Aquest
fet provoca que en certes zones el mercat de lleure en entorns naturals i rurals corri el risc de
saturació. Per tant abans de la creació d’equipaments dins del Parc cal avaluar la seva viabilitat.
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OBJECTIUS OPERACIONALS DEL PLA D’ÚS PÚBLIC

A. Conservar el patrimoni natural, cultural i paisatgístic.
A1. Treballar per reduir els impactes en les zones més afectades i evitar que se’n produeixin.
B. Regular l’accés al Parc i les activitats que s’hi desenvolupen.
B1. Tenir mètodes de control sobre el nombre de visitants i les activitats que realitzen
B2. Definir les xarxes de comunicació internes i itineraris vinculats als equipaments.
B3. Condicionar els principals camins i punts d’accés per tal d’adequar-los al seu ús i evitar
l’impacte sobre el medi.
C. Aconseguir uns equipaments d’acollida de qualitat i que treballin per a la minimització dels
impactes
C1. Crear equipaments d’acollida en les zones més freqüentades.
C2. Aconseguir uns equipaments de qualitat, amb sistemes de seguiment, avaluació i control de
l’ús públic.
C3.Fomentar la implicació dels Ajuntaments en la creació i gestió dels equipaments.
D. Acollir els visitants en un programa d’educació adequat a la demanda i que aconsegueixi la
sensibilització dels visitants
D1. Creació d’un projecte educatiu i interpretatiu comú a tots els equipaments
D2. Fomentar el treball en xarxa del projecte educatiu.
E. Contribuir al desenvolupament socioeconòmic dels municipis del Parc
E1. Facilitar la implicació de la iniciativa privada en la gestió i creació de serveis i equipaments
privats que ajudin al compliment dels objectius del Pla d’ús Públic i el Pla Especial.
E2.Vincular el Parc als municipis que en formen part i les seves entitats.
F. Aconseguir divulgar el coneixement del Parc i la informació necessària per a aconseguir la
sensibilització dels visitants cap a la conservació del Parc.
F1.Divulgar les directrius de gestió i les activitats d’educació ambiental i interpretació del medi
natural que s’hi duen a terme.
F2. Donar als visitants la principal informació del Parc de forma directa i efectiva
G. Fomentar el treball en xarxa amb els altres Parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.
G1. Treballar en els diferents programes comuns a la Xarxa de Parcs Naturals.
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