Parc Agrícola del Vallès

Objectius generals
El Parc Agrícola del Vallès

Vall de la riera de Gaià, indret amenaçat pel Quart Cinturó

Vies Verdes Forestals
a la Plana del Vallès

Castanyades del Montnegre

L’Anella Forestal del Vallès
Actualment existeixen una série d’espais naturals protegits a les serralades
que envolten la Plana del Vallès:

- Vies Verdes del Baix Montseny:

- Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
- Parc Natural del Montseny
- Parc del Montnegre – Corredor
- Parc de la Serra Litoral
- Parc de la Serra de Marina
- Parc de Collserola
Es proposa completar l’Anella Forestal amb els següents espais:

Són dues Vies Verdes, La Calma – Corredor
i Montseny – Montnegre. A ponent limiten
amb la riera de Vilamajor i a llevant amb el
límit administratiu del Vallès Oriental.
La importància d’aquest connector rau en
el fet de ser una de les zones forestals més

1. Proposta de connector Sant Llorenç-Montseny a través dels espais
PEIN dels Cingles de Gallifa, Cingles del Bertí, Sauva Negra i Vall de Marfà.

extenses de la plana. Té a més un element
fluvial connector de primer ordre, la Tor-

2. Proposta de Connectors del Baix Montseny formada per les Vies
Verdes del Montseny – Montnegre i la Calma – Corredor.

dera i els seus afluents. Entre aquestes connexions fluvials cal destacar:

3. Ampliació del Parc del Montnegre i el Corredor incorporant la riera
de Vallgorguina i les Planes de Collsabadell entre d’altres espais adjacents al parc.

1. Tordera – Vallgorguina
2. Riera de Gualba – riera de Montnegre

• Donar plenes garanties jurídiques mitjançant el Pla Territorial Metropolità a fi que els àmbits del Parc
Agrícola tinguin la classificació de sòls no urbanitzables d’especial protecció.
• Considerar el manteniment de l’activitat agrícola com l’element fonamental per a la conservació del
patrimoni natural de la Plana del Vallès, tot incorporant els paràmetres bàsics de sostenibilitat ambiental i respecte als valors naturals.
• Evitar una major fragmentació dels espais naturals de la Plana per noves implantacions urbanes o
noves infraestructures per tal de garantir la continuïtat paisatgística i de les poblacions biològiques.
• Recuperar la qualitat ecològica dels cursos fluvials, fonamentada en la millora de la qualitat de les
seves aigües i en la regeneració de la vegetació de ribera.
• Fomentar la integració paisatgística de les zones urbanes amb l’espai rural.
• Promoure la recerca i la formació en el camp de l’agricultura i la ramaderia com a mecanisme de promoció de l’activitat agrària.
• Promoure i protegir els valors socials i el patrimoni arqueològic i cultural existent.
• Estimular un model agrícola i ramader econòmicament viable i ambientalment sostenible, que permeti als pagesos continuar la seva activitat econòmica al camp.

L’Anella Forestal del Vallès

Palaudàries, exemple d’espai natural de gran valor agrícola, històric i paisatgístic

• Donar continuïtat a les àrees forestals del Vallès i les seves poblacions biològiques, i impulsar programes d’actuacions sobre la xarxa viària per millorar el trànsit de la fauna terrestre en les Vies Verdes
forestals de la plana.
• Impulsar un programa integral de prevenció i extinció d’incendis forestals que respecti els valors naturals del territori tot fomentant un paisatge agroforestal de mosaic en algunes zones.
• Racionalitzar l’accés al medi natural forestal en la vessant lúdica. En aquest sentit cal aproximar les
àrees de lleure als pobles per aprofitar millor el desenvolupament econòmic d’aquestes àrees. Així
mateix, cal controlar de manera més eficient l’accés motoritzat a la xarxa d’espais naturals protegits.

A ponent limita amb la carretera B-121 i el
Llobregat i a llevant amb el sistema urbà

5. Ampliació del PEIN de la Conreria – Sant Mateu – Céllecs amb les
zones no incloses dels Parcs de la Serra de Marina i de la Serra Litoral.
Ampliació també amb la Serra del Castell de Montornès i la capçalera de
Vallromanes. Fusionar administrativament els dos parcs.

Rubí – Terrassa – Matadepera. Aquest connector relliga quatre espais PEIN, Collserola, l’Ordal, Montserrat i Sant Llorenç del

6. Ampliació del Parc de Collserola amb els terrenys de Torre Negra, Can
Codina – Can Canaletes i Planes de St. Marçal. Incorporació del Turó de
Montcada per garantir la connexió amb la Serra de Marina. Declaració de
Collserola com a Parc Natural.

Munt – l’Obac. Té a més un element fluvial
de gran importància, el Llobregat i els seus
afluents. Cal destacar en aquest sentit la
connexió fluvial que es dóna a través de la

7. Incloure en el projecte la totalitat de la Via Verda Obac - Olorda
pel seu caràcter forestal. Aquest fet permetria tancar el Vallès dins de la
seva anella forestal.

riera de Vallvidrera, el Llobregat i la riera
de Gaià.

El Vallès és una comarca d’elevat valor natural, que actualment està immersa en un accelerat procés d’ocupació urbanística que afecta greument la seva xarxa d’espais agrícoles, forestals i fluvials.
Aquests espais, a part del seu valor intrínsec i com a sistema que garanteix la continuïtat entre les poblacions biològiques, tenen un indubtable valor social i paisatgístic, i contenen un patrimoni cultural i històric que cal protegir.
Per corregir aquesta dinàmica urbana d’ocupació constant dels espais oberts del Vallès es proposen dos instruments de
planificació i gestió:

Anella Forestal del Vallès

4. Protegir la capçalera de la riera d’Argentona i el Turó de Sant
Carles com a connector entre el parc del Montnegre - Corredor i el PEIN
de la Conreria – Sant Mateu – Céllecs.

- Via Verda Obac-Olorda:

PROPOSTES PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ DELS ESPAIS NATURALS DEL VALLÈS

1. Via Verda Obac - Olorda
6. Via Verda Calma – Corredor
7. Via Verda Montseny - Montnegre
ADENC (Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura)

GEPS (Gent que Estima el Poble de Sentmenat)

Amics del Ripoll

Grup de Medi Ambient de Montcada i Reixac – Ecologistes en Acció

Associació Via Verda Cerdanyola

Lliçà Sostenible

Cànem

Plataforma Cívica per a la Defensa de Torre Negra i Rodals

Campanya Contra el Quart Cinturó

Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola

Castellar Sostenible

Plataforma per la qualitat de vida a Vilanova

CEPNA (Centre d’Estudis i Protecció de la Natura -Rubí)

Salvem el Vallès

Comissió Gestora de la Via Verda Tagamanent-Céllecs

Sant Quirze del Vallès Natura

El Lledoner – Ecologistes en Acció

Torre Marimon XXI

GEnT (Grup d’Ecologia Urbana de Terrassa)

UES (Unió Excursionista de Sabadell)
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Manifest de Sant Celoni (2004)
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m e d i t e r r a n i

Via Verda

Per a més informació podeu consultar:

Conjunt d’espais naturals
amb el suport de:

que garanteixen la continuïtat territorial
de les poblacions biològiques

www.adenc.org

7

www.valles.org
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Parc Agrícola del Vallès
2. Via Verda St. Llorenç – Collserola
3. Via Verda Farell – Marina
4. Via Verda Gallifa – Gallecs
5. Via Verda Tagamanent - Céllecs

Parc Agrícola del Vallès

El Parc Agrícola del Vallès
Àmbit del PTMB per al parc agrícola
Àmbit d’interès bàsic forestal
Àmbit d’interès bàsic agrícola
Àmbit d’interès bàsic fluvial
Àmbit d’interès connector
Àmbit de tractament paisatgístic
Santa Justa, indret amenaçat per l’autovia del Tenes

1. Reconeixement del Parc Agrícola del Vallès pel futur Pla Territorial
Metropolità de Barcelona (PTMB). Aquest instrument jurídic ha de donar
una delimitació indicativa de l’espai i una classificació urbanística general dels
diferents àmbits del parc.

- Via Verda St. Llorenç – Collserola:
Aquest connector discorre per la carena
interfluvial que separa la conca del
Llobregat i del Besòs, i actua com un se-

2. La delimitació definitiva i les classificacions i normatives urbanístiques

parador urbà entre l’àrea urbana de

especifiques del sòl, les construccions associades a les activitats agrícoles

Terrassa – Rubí – St. Cugat i la de Saba-

i socials, les xarxes de mobilitat pròpia del Parc i els elements amb valor

dell – St. Quirze – Barberà – Cerdanyola.

històric, vindran desenvolupades per un Pla Especial del Parc Agrícola
del Vallès (PEPAV).
3. Per a la gestió correcta del parc, es precisa la creació d’un Òrgan Rector.
Aquest es constituiria en base a un conveni entre les diverses administracions públiques implicades i les principals associacions de pagesos.
4. Finalment, caldrà l’elaboració d’un Pla de Desenvolupament i Gestió
(PDG) del Parc que ha de ser elaborat per l’Òrgan Rector un cop hagi estat
constituït. Aquest Pla s’estructurarà al voltant de tres eixos estratègics:
- Eix per a la sostenibilitat ambiental
Es pretén garantir el manteniment i millora dels principals ecosistemes del

- Via Verda Farell – Marina:
És l’espai comprès entre el riu Ripoll i la
riera de Caldes i uneix quatre espais
PEIN: Collserola, serra de Marina, Sant
Llorenç del Munt i l’Obac i Gallifa. Té en el
riu Ripoll un element fluvial connector de
primer ordre.
- Via Verda Bertí – Gallecs:
Per llevant limita amb la carena interfluvial del Congost i el Tenes i per ponent

parc agrícola gestionant els hàbitats agroforestals i fluvials, però també els

amb la riera de Caldes. És un element

cicles dels nutrients, de l’aigua i l’erosió del sòl.

essencial del connector biològic Pene-

- Eix sobre infraestructures agroramaderes

dès - La Selva, especialment el sector

Es pretén fomentar la recerca i la formació per promocionar el desenvo-

nord d’aquesta Via Verda.

lupament de l’agricultura i la ramaderia, tot recuperant per a aquesta finalitat la Torre Marimon. Finalment es proposa un Segell de Qualitat per a
l’agricultura del Vallès i un Consell Regulador amb la seu social al Parc

- Via Verda Tagamanent – Céllecs:
S’estén a ponent per la carena interfluvial
dels rius Congost i Tenes i els nuclis de

Rural de Gallecs.

Granollers i les Franqueses, i a llevant

- Eix social i cultural

fins la Vall de Vilamajor. Aquest connector

El patrimoni cultural i natural de la plana és el fonament de les potencia-

permet unir els PEIN de la Conreria – Sant

litats educatives i de lleure dels seus espais agroforestals. S’ha d’inventa-

Mateu – Céllecs , el Montnegre – Corredor

riar el patrimoni històric i arqueològic, actualitzar la xarxa de senders

i el Parc Natural del Montseny. Té a més

naturals i històrics i crear Centres d’Interpretació Ambiental i Històrica.

en els rius Mogent i Congost uns connec-

S’ha de formar un equip de voluntaris del parc com a forma de participa-

tors fluvials bàsics.

ció ciutadana.

- Sistema Fluvial del Besòs:

Bases per al finançament (complement del PDG).

Està format pel Besòs i els seus afluents.

Es pretén donar estabilitat financera al parc i definir instruments de suport

Les xarxes fluvials són connectors que

públic a l’activitat agrícola com el Banc Públic de Terres. Les ajudes al sector

incrementen la biodiversitat dels sis-

han d’anar lligades als Plans Tècnics de Gestió i Millora Agrícola i Forestal.

temes naturals de la Plana.

El Parc Agrícola
Espai obert i delimitat, el propòsit del qual és facilitar i garantir la continuïtat de
l’ús agrari, preservar-lo de la seva incorporació al procés urbà, tot impulsant programes específics que permetin desenvolupar el seu potencial econòmic, mediambiental i socio-cultural, protegint el patrimoni natural del seu entorn.
Base cartogràfica:
Institut Cartogràfic de Catalunya

Definició elaborada pel Consell de Protecció de la natura de la Generalitat de Catalunya arran d’un informe
sobre el Pla Director de Coordinació del Delta de l’Ebre.

Parc Agrícola del Vallès

Vallès es fonamenti sobre aquests quatre instruments:

www.adenc.org i www.valles.org

Es proposa que el desenvolupament legal i administratiu del Parc Agrícola del

Vies Verdes
del Parc Agrícola
del Vallès

El document de la proposta de parc agrícola es pot consultar a la web

El Parc Agrícola del Vallès

BASES PER A LA FORMULACIÓ DEL PARC AGRÍCOLA DEL VALLÈS

Via Verda Tagamanent - Cellecs, eix de fragmentació de l’AP-7

