
 

Consell Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

 

Recolzament del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i de la xarxa Barcelona + 

Sostenible a la protecció de la natura i al desenvolupament de l'estratègia de futur del 

Parc Natural de la Serra de Collserola 

 

Amb motiu del desenvolupament del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 

del Parc Natural de la Serra de Collserola, nosaltres, integrants del Consell Ciutadà per la 

Sostenibilitat de Barcelona, reunits en sessió plenària el 22 de gener de 2019,  

 

MANIFESTEM 

Que celebrem la declaració de la Serra de Collserola com a Parc Natural el 19 d’octubre de 

2010, amb dues Reserves Naturals Parcials, i que ara el parc es doti d’un renovat Pla de 

protecció del medi natural que desenvolupa el decret, regulant usos i activitats. 

 

RECORDEM QUE 

Collserola atresora un patrimoni natural valuós i alhora vulnerable. 

És urgent activar la consciència sobre el fet que la ciutat necessita el parc tant com Collserola 

depèn de les accions que es facin des de la ciutat. 

Tots i cadascun de nosaltres som responsables de la nostra incidència sobre el parc i de 

contribuir al seu bon manteniment i desenvolupament.  

Barcelona ha de ser proactiva en la protecció i millora del parc i minimitzar les amenaces i els 

impactes que ella mateixa provoca. 

Cal aportar recursos perquè siguin factibles els reptes de la seva conservació, ara i en el futur. 

 

REAFIRMEM 

El compromís del Consell i el de les organitzacions de la xarxa Barcelona + Sostenible amb la 

protecció de la natura, d'acord amb els objectius i línies d'acció del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat. 

 

ENS COMPROMETEM A 

 Vetllar des de la societat civil perquè les institucions públiques desenvolupin polítiques 

valentes de protecció de la natura i les dotin amb els recursos necessaris. 

 

 Promoure dins les nostres organitzacions la responsabilitat compartida en la protecció 

de la natura. 

 

 Contribuir amb els nostres mitjans a estendre a tota la ciutadania una cultura a favor de 

la natura, i del coneixement i conservació de Collserola en particular. 

 

Barcelona, 22 de gener de 2019 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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COLLSEROLA ÉS: 

 

Un espai natural arran d’una de les metròpolis més denses d’Europa 

Collserola és el capital natural de la metròpolis; un espai natural de les mateixes dimensions 

que la part construïda de Barcelona.  

 

 

Un pool d’alta biodiversitat 

Collserola acull una àmplia varietat d’ambients naturals, i una flora i fauna insòlitament rica en 

un espai metropolità. 

 

 

Una reserva de salut que millora la qualitat de vida de les persones 

Els cicles naturals i l’oportunitat de contacte amb la natura ens aporten als ciutadans 

metropolitans una millora ambiental, distensió i salut. 

 

 

Una font de primera magnitud per generar cultura del verd i la biodiversitat  

El parc ens brinda un àmbit per al coneixement de la natura, l’educació ambiental i el 

voluntariat. 

 


