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DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COLLBATÓ

El municipi de Collbató ha estat definit en diferents documents de la revisió del POUM com el millor indret per contemplar la dimensió de la muntanya de
Montserrat.

INTRODUCCIÓ
La Diputació de Barcelona registrà el dia 03/02/2012 una sol·
licitud de l’Ajuntament de Collbató al Catàleg de suport als
serveis i a les activitats locals 2012 per a l’elaboració d’infor·
mes d’anàlisi i valoració dels espais lliures (programa d’anàlisi
i planificació del sòl no urbanitzable de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat).
En la sol·licitud s’especificaven les actuacions per a les quals
es creia necessari el suport tècnic de la Diputació de Barcelo·
na: “Estudi pluridisciplinari del sòl no urbanitzable als efectes
d’incorporar-lo en els treballs en curs de revisió del Pla Gene·
ral de Collbató”. Així com també s’ampliava la informació re·
ferent a la sol·licitud: “Durant l’any 2011 i amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona, s’han realitzat els treballs
d’anàlisi i diagnosi previs així com la redacció de l’avanç del
planejament, com a tramitació necessària per a la revisió del
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Collbató. L’estudi que
es sol·licita aporta el coneixement del sòl no urbanitzable i
els seus valors. El POUM necessita preservar aquests valors
i vol potenciar l’activitat agrícola de petites extensions, actu·
alment en estat d’abandonament. La incorporació d’aquests
criteris només es pot assolir des del coneixement de la nostra
realitat que l’estudi que sol·licitem ha d’ajudar a visualitzar”.
Després d’una primera reunió amb l’Ajuntament, el
23/02/2012, es va estimar tècnicament la sol·licitud per ade·
quar-se a les condicions del projecte SITxell, i es va recollir
un conjunt de documentació útil per al desenvolupament de la
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diagnosi: Memòria provisional i plànols de l’avanç del POUM,
Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) preliminar de l’avanç
del POUM i comentaris sobre possibles millores al ISA preli·
minar elaborats per un assessor extern a l’Ajuntament.
Finalment, després d’una segona reunió el 23/04/2012, es
van acabar de concretar les necessitats de l’Ajuntament. Així
doncs, el desenvolupament de la diagnosi passà a centrar-se
en tres sectors del municipi (Els Plans, Serra de Gatells i Can
Guineu). Més enllà d’aquestes unitats territorials es van ano·
tar altres interessos com el possible impuls de la recuperació
de l’àliga perdiguera aprofitant l’actual procés de redacció del
Pla especial de la Vinya Nova, o altres aspectes assenyalats
per l’assessor extern en el document lliurat per a la millora
ambiental del terme.

L’EINA DEL SITXELL
El SITxell és una base de dades cartogràfica i alfanumèrica
a escala 1:50:000, elaborada en l’entorn ArcGis, que ajuda a
estudiar, analitzar, valorar i planificar els espais lliures de la
província de Barcelona. La base conceptual d’aquesta eina
radica en el convenciment que el conjunt dels espais lliures
és el sistema territorial essencial, sobre el qual s’han de situar
adequadament els sistemes d’assentaments i d’infrastructu·
res, de forma que es mantinguin les funcions ecològiques,
paisatgístiques i socioeconòmiques claus del territori. L’Ofici·
na Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació
de Barcelona està treballant des del 2005 en posar a l’abast

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COLLBATÓ
de la societat els coneixements actuals sobre el valor dels
hàbitats i les propostes per a millorar la seva gestió.
El SITxell es dota de contingut sobre els atributs intrínsecs
del medi natural com dels associats als processos globals
de la xarxa d’espais lliures. La informació que contenen els
diferents mòduls cartogràfics poden contribuir a visualitzar el
paper que juga el conjunt dels espais lliures així com abordar
l’ordenació dels sistemes naturals des de la consideració del
territori com un sistema.
La Diputació de Barcelona, mitjançant el Catàleg de suport
als serveis i activitats locals 2012, aporta per primera vegada
aquesta eina als municipis, per tal que l’estratègia d’ordena·
ció dels espais lliures es configuri no només a partir de la
protecció de determinades àrees d’interès natural, o de l’es·
tabliment de xarxes d’espais protegits, sinó que incorpori el
conjunt del territori com la unitat funcional que ha de ser ob·
jecte de planificació i gestió, si es pretenen assolir els reptes
de conservació plantejats.
És en aquest marc que l’Ajuntament de Collbató ha sol·licitat
el suport tècnic a la Diputació de Barcelona. Actualment, Coll·
bató està immers en el procés de revisió del POUM del mu·
nicipi. En aquest context, arrel de la redacció de l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental preliminar, ja es disposa d’informació
descriptiva del terme de bona qualitat tant de caràcter geo·
morfològic, biològic com paisatgístic. Per aquesta raó, la pre·
sent diagnosis territorial no s’ajusta a les diagnosis habituals,
sinó que, a banda de complementar alguns aspectes pun·
tuals de la informació existent, se centra en l’anàlisi de tres
sectors (els Plans, Serra de Gatells i can Guineu) suscepti·
bles de rebre una gestió activa per tal d’incrementar la seva
estabilitat, maduresa i diversitat ecològica, així com reduir la
seva fragilitat davant de possibles pertorbacions. En aquest
informe es recullen també algunes recomanacions bàsiques
en referència al procés de redacció del Pla Especial de la
Vinya Nova per tal d’inferir en la recuperació de l’àrea de nidi·
ficació de l’àliga perdiguera, espècie considerada actualment
en perill d’extinció. A
més, les dades ana·
litzades aporten cri·
teris de conservació
per aquells hàbitats
naturals i agrícoles
més destacables i
sensibles amb l’ob·
jectiu de contribuir
a dotar d’eines a
La cartografia
temàtica inclosa en
el sistema d’anàlisi
territorial del SITxell
està disponible des
del web:
www.sitxell.eu.
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l’Ajuntament a l’hora de prendre decisions sobre les línies
estratègiques d’actuació que contingui el POUM. Finalment
s’apunten algunes recomanacions en referència al paper de
Collbató com a Porta d’entrada meridional al Parc Natural de
la Muntanya de Montserrat, i a conflictes ambientals concrets
relacionats amb la proximitat urbana del municipi a un entorn
natural singular.

CARACTERITZACIÓ DELS ESPAIS
LLIURES
Els treballs existents elaborats per a la revisió del POUM del
municipi, sobretot l’Informe de Sostenibilitat Ambiental pre·
liminar de l’Avanç de POUM, fan una bona descripció dels
aspectes més rellevants del medi físic, paisatgístics, biolò·
gics i socials del terme, així com de les diferents afectacions
i riscos ambientals que hi recauen. Per aquesta raó, i per no
ser repetitius, en el present informe només es fa una relació
d’aquelles característiques del medi extretes del SITxell que
complementen les ja descrites en la documentació de l’Ajun·
tament.

HÀBITATS NATURALS
Els hàbitats representen una comunitat vegetal definida com a
un grup de plantes reunides en un mateix indret per exigències
ecològiques anàlogues o complementàries i que està organit·
zada de manera precisa en l’espai (distribució horitzontal i ver·
tical) i en el temps (periodicitat anual). Actualment, es disposa
d’una Cartografia dels Hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000
(CHC50) que recull les unitats de la classificació dels hàbitats en
l’àmbit europeu del “CORINE Biotopes Manual - Habitats of the
European Community” presents a Catalunya. Aquests hàbitats o
associacions vegetals permeten valorar de forma objectiva l’in·
terès ecològic d’una àrea de territori no urbanitzat i recobert de
vegetació natural.
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El mateix grup d’experts encarregats d’elaborar aquesta carto·
grafia, el Grup de geobotànica i cartografia de la vegetació de la
Universitat de Barcelona, ha estat el responsable de generar per
al SITxell la valoració botànica dels diferents hàbitats que hi són
representats. En aquesta valoració s’han tingut en compte dife·
rents paràmetres biològics dels hàbitats, tant de tipus intrínsecs
(riquesa i raresa florística, estadi successional, àrea d’implanta·
ció,...) com corol·lògics (valor biogeogràfic, extensió territorial,
diversitat topogràfica,...).
El conjunt dels hàbitats inclosos en la classificació de la Carto·
grafia dels Hàbitats de Catalunya (CHC50) es poden agrupar en
grans categories de cobertes vegetals: boscos, matollars, espais
agrícoles, roquissars i altres.

BOSCOS
- 42aa Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc
de màquies o garrigues
- 42ab Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc
de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies

La convivència entre la dinàmica erosiva del peu de mont de Montserrat així
com la dinàmica hidrológica amb el sòl urbanitzable requereix d’obres de
protecció.

- 42ad Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc
de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies.
- 42y Pinedes de pi pinyer
- 45c Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra
baixa
- 45d Boscos mixts d’alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus
faginea, Q. x cerrioides, Q. pubescens), de terra baixa i de
l’estatge submontà
- 45e Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) munta·
nyencs
- 44h Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis),
de les contrades marítimes (circumscrit al límit de terme amb
el riu Llobregat i acompanyat de canyars de vores d’aigua:
53d)

Alguns dels sòls no urbanitzables són antigues restes d’usos abandonats,
tant de conreus com d’activitats extractives.

MATOLLARS
- 31ab Avellanoses (bosquines de Corylus avellana, amb
Polystichum setiferum, ... Mesohigròfiles, dels barrancs i fon·
dals ombrívols de terra baixa (i de l’estatge submontà), als
territoris olositànic i catalanídic septentrional
- 31y Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius),... de terra baixa (i de l’estatge montà)
- 32ac Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les
contrades mediterrànies (sobretot les marítimes)
- 32ad Bosquines dominades per matabou (Bupleurum fruticosum), sovint fent el mantell marginal d’alzinars, de terra
baixa
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La presència d’espècies de fauna emblemàtiques com el cas de l’hortalà o
l’àliga perdiguera són el resultat de l’existència d’habitats d’espais oberts.
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- 32ae Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents
de colonització
- 32n Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
- 32t Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes
termòfiles o gairebé, d’indrets secs, sovint rocosos, de terra
baixa i de l’estatge submontà
- 32u Brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timone·
des-, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea
tinctoria),... calcícoles de terra baixa
- 34g Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb
Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca),...
xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa
muntanya mediterrània
- 34h Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i
prats terofítics calcícoles, de terra baixa

Malgrat que l’autovia talla la connectivitat biològica del municipi, tal com
reconeix el propi Pla Territorial Metropolità hi ha alguns passos de riera i de
vehicles i vianants que tenen una funció connectora encara que dèbil.

- 34q Prats, sovint emmatats, de pelaguers amb teròfits, cal·
cícoles i xeròfils, de terra baixa
ESPAIS AGRÍCOLES
- 82b Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades
molt plujoses
- 82c Conreus herbacis extensius de secà
- 83a Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d
’oliveres (Olea europaea), d’ametllers (Prunus dulcis), de gar·
rofers (Ceratonia siliqua).
- 83d Vinyes
- 87a Conreus abandonats
ROQUISSARS

Els matollars són el producte de les perturbacions que han sofert alguns
indrets afectats per focs forestals i erosió. Les pinedes joves mostren un
paisatge producte de l’abandó dels conreus.

- 62a Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrà·
nies càlides
- 62b Cingles i penyals calcaris de muntanya
- 62e Codines amb caragoles (Erodium rupestre, E. glandulosum), Arenaria agreggata, Allium senescens,... en terrenys
calcaris o conglomeràtics, a la muntanya mitjana poc plujo·
sa i a les serres catalanídiques
ALTRES
- 24a Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense
vegetació llenyosa densa
- 53d Canyars de vores d’aigua
Per conèixer detalladament les característiques d’aquests
hàbitats destacats, s’adjunten al final del document les fitxes
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Els hàbitats característics del municipi són els conreus, els matollars i els
boscos joves.

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COLLBATÓ
descriptives corresponents, del Manual d’interpretació de la Cartografia d’hàbitats de Catalunya1, elaborat pels autors de la
mateixa cartografia.
Entre aquests hàbitats, aquells que tenen un major valor, per rebre la màxima qualificació botànica en diferents paràmetres,
són els següents:
Riquesa
florística

42ab
45c
45d
45e
44h
31ab
32ad
32u
34g
34h
34q

62a
62b
62e

Raresa
florística

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Àrea
d’implantació

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Estadi
successional

x
x
x
x
x

x
x
x

Fragilitat
ecològica

Valor
biogeogràfic

Extensió
territorial

Diversitat
topogràfica

Agregació
espacial

Excentricitat
espacial

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Els diferents paràmetres destacats fan referència als següents aspectes:
- Riquesa florística: considera el nombre d’espècies per hàbitat, sense tenir en compte l’equitabilitat, i basada únicament en plantes vasculars. Els
hàbitats més valorats són els que presenten més número d’espècies.
- Raresa florística: considera la presència d’espècies endèmiques i de comunitats rares als hàbitats, en referència a Catalunya. Els hàbitats que en tenen
més son més valorats que els que en tenen menys.
- Àrea d’implantació: fa referència a la superfície mitjana dels polígons d’un determinat hàbitat. Serveix per a valorar els hàbitats de mides habitualment
petites.
- Estadi successional: valora, des del punt de vista de la successió vegetal, si un hàbitat està en una situació més o menys propera a la de l’hàbitat que
es manté en equilibri amb els factors ambientals físics i biòtics del lloc on es troba (potencial).
-Fragilitat ecològica: considera la susceptibilitat que tenen hàbitats a la pertorbació “no predictible”, generalment d’origen antròpic. Els hàbitats més
valorats són els més fràgils.
- Valor biogeogràfic: valora la singularitat de l’àrea de distribució de l’hàbitat, dins l’àmbit de Catalunya. territorial: valora la superfície relativa de l’hàbitat
i és dóna més valor als que tenen l’àrea més petita (hàbitats escassos).
- Diversitat topogràfica: considera l’interval altitudinal i diversitat d’exposicions de l’hàbitat. És a dir, valora els hàbitats que estan en un interval reduït
d’altitud, així com aquells que tenen la major part de la seva superfície en una o en poques orientacions.
- Agregació espacial: mesura el grau d’agregació dels polígons d’un determinat hàbitat a la província de Barcelona. Els hàbitats que es distribueixen de
forma més aïllada, disgregada, són els més valorats.
- Excentricitat espacial: valora el grau de perifèria de cada polígon respecte al centre de distribució de l’hàbitat. Els hàbitats més perifèrics són els de
més gran valor.

Els hàbitats d’interès comuntari presents en l’àmbit proposat com a Lloc d’Interès Comunitari, dins Collbató, i que caldrà tenir en
compte per tal de complir amb les obligacions establertes per la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació
dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, són els següents:
- 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del Chenopodion rubri p.p i del Bidention p.p.
- 3280 Rius mediterranis permanents amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d’àlbers i salzes
- 6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)
- 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l’alta muntanya
1

Es pot consultar al web: http://www15.gencat.net/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/llegenda.php

6

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COLLBATÓ
- 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
- 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera
- 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i
llocs humits (Nerio-Tamaricetea)
- 9340 Alzinars i carrascars
- 9540 Pinedes mediterrànies
D’entre aquests hàbitats només n’hi ha un de prioritari: els Prats
mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia),
que corresponen en l’àmbit de Collbató a l’hàbitat 34h de la
Cartografia dels hàbitats de Catalunya, Llistonars (prats secs
de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra
baixa.
FLORA D’INTERÈS

La flor de la caragola (Erodium rupestre) una planta típica de les codines

De les àrees sensibles per a la flora amenaçada, estudi realitzat montserratines.
per Pere Aymerich de l’empresa Eurogeotècnica, es destaca
només el vessant de la regió de les Agulles de la muntanya de Montserrat per les seves comunitats vegetals en les canals i el
rocam. Aquesta inclou espècies com ara: Potentilla caulescens, Saxifraga catalaunica*, Asplenium fontanum, Erodium rupestre*, etc. típiques de l’estatge montà i de les muntanyes mediterrànies.
* Espècies protegides pel Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

FAUNA D’INTERÈS
AUS
L’àmbit nord-est del municipi, que comprèn la Serra dels Gatells i Montserrat destaca pel seu elevat valor de conservació per
l’avifauna. La presència d’espècies d’ocells amenaçats juntament amb la riquesa d’espècies d’aquest grup taxonòmic són les
responsables d’aquesta valoració.

El botxí meridional (Lanius meridionalis) és un ocell sedentari que habita
espais oberts i secs, amb abundants talaies, sobretot arbustos, on també
hi fa el niu.
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Exemplar de cogullada fosca (Galerida theklae), un ocell indicador de les
àrees nucli d’espais oberts lligats als sistemes agraris i present en el terme
de Collbató.
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Algunes de les espècies amb elevada probabilitat de presència, segons els estudis elaborats per l’Institut Català d’Ornitologia,
destacables pel seu grau d’amenaça o rang de protecció són:
Estat
d’amenaça

Directiva
79/409/CEE

Ley
42/2007

Real Decreto
139/2011

Decret
Legislatiu
2/2008

Decret
148/1992

Alcedo atthis (blauet)

VU

Annex I

Annex IV

Listado

Categoria C

Annex I

Alectoris rufa (perdiu roja)

VU

Athene noctua (mussol comú)

NT

Listado

Categoria C

Columba oenas (xixella)

NT

Circaetus gallicus (àliga
marcenca)

NT

Annex I

Annex IV

Listado

Categoria C

Annex I

Egretta garzetta (martinet blanc)

NT

Annex I

Annex IV

Listado

Categoria D

Annex I

Falco peregrinus (falcó peregrí)

NT

Annex I

Annex IV

Listado

Categoria B

Annex I

Gallinula chloropus (polla d’aigua)

NT

Hieraaetus fasciatus (àliga
perdiguera)

EN

Annex I

Annex IV

Catálogo
(vulnerable)

Categoria A

Annex II

Jynx torquilla (colltort)

NT

Listado

Categoria C

Lanius meridionalis (botxí
meridional)

VU

Listado

Categoria C

Lanius senator (capsigrany)

NT

Listado

Categoria D

Muscicapa striata (papamosques
gris)

NT

Listado

Categoria D

Oenanthe hispanica (còlit gros)

NT

Listado

Categoria D

Cal destacar que la major part d’aquestes espècies es troben relacionades amb hàbitats forestals oberts, de vegetació baixa,
amb roquissars, amb espais agrícoles no intensius on es conserven clapes o marges de vegetació i amb hàbitats de ribera (en
aquest cas, vinculats al riu Llobregat).
NORMATIVA REFERENT A LES AUS
Europa
1. Directiva 79/409/CEE (2/4/1979): Aquesta Directiva de la Unió Europea fa referència a la conservació de les aus silvestres. L’hàbitat de les espècies
incloses a l’annex I ha de ser objecte de mesures de conservació especial.
Estat Espanyol
2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: Totes les espècies d’ocells estan incloses a l’annex IV, segons el qual les
espècies seran objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat, amb la finalitat d’assegurar la seva supervivència i la seva reproducció
a la seva àrea de distribució.
3. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.
Catalunya
4. Decret Legislatiu 2/2008 (15 d’abril de 2008): pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Prohibeix la captura en viu, la caça, la
tinença, el tràfic i el comerç i exhibició pública de determinades espècies així com dels seus ous i les seves cries. La llei classifica aquestes espècies en
quatre categories (A, B, C i D) i, per a cadascuna d’elles, tipifica la qualificació de la infracció, diferenciant entre infracció molt greu, greu i lleu.
5. Decret 148/1992 (9/6/1992): Aquest Decret regula les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge de Catalunya. Agrupa les espècies en poc sensibles, sensibles i molt sensibles.

8

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COLLBATÓ

El cas de l’àliga perdiguera
Aquesta espècie, protegida legalment i considerada en perill a Catalu·
nya, a Espanya i a Europa, d’acord amb els criteris de la UICN, exigeix
mesures que garanteixin al màxim la preservació de les seves poblaci·
ons. És una au que nidifica preferentment a cingleres i caça a terrenys
oberts com garrigues i altres àrees de vegetació laxa. Els diferents es·
tudis elaborats per l’Equip Biologia de la Conservació de la Universitat
de Barcelona ens aporten molta informació sobre aquesta espècie per
a la província de Barcelona.
Imatge d’alguns dels hàbitats d’espai obert que són d’interès

Segons aquests, en l’àmbit de la muntanya de Montserrat a Collbató, per a la conservació de l’àliga perdiguera.
una parella d’aquesta espècie hi té establert un nucli de nidificació. Així
mateix, aquesta parella utilitza la part nord-est del terme municipal de Collbató (sector de Montserrat i Serra dels Gatells)
com a àrea de campeig més activa per a nodrir-se i, per tant, per fer viable la seva supervivència. Els darrers anys, aques·
ta parella, ha tingut èxit reproductor i en els darrers dos, han sobreviscut i volat els dos polls nascuts. Aquest territori es
desocupà durant dos anys (1996 i 1997) i posteriorment es recolonitzà. La taxa pronosticada d’ocupació és molt elevada,
probablement perquè disposa d’hàbitats molt adients i una abundància de preses important. L’abundància de preses rau
bàsicament en el fet que l’àrea s’incendià en vàries ocasions i les poblacions de conill i perdiu augmentaren. El model pro·
nostica un efecte negatiu de les línies elèctriques de distribució, i de fet al seu territori es moriren diversos exemplars per
electrocució. En els darrers anys però s’han corregit diversos dels suports més perillosos, però encara en resten per a cor·
regir. Tot i que la productivitat d’aquest territori és bona, en els darrers anys s’observa una certa disminució, probablement
perquè els hàbitats de matollars s’estan tancant i les condicions ja no són tan bones.
Dins el municipi de Collbató també existeix una altra àrea de nidificació que va quedar desocupada el 1989. Aquest territori
es coneix des dels inicis dels anys 70 i es va controlar la seva ocupació i nidificació des de l’any 1981 fins el 1989, any en que
el territori fou abandonat ja que els dos adults van morir a trets. Durant aquest període la parella fou estudiada amb detall
pel que fa a la dieta i la biologia de reproducció. Del 1985 al 1987 s’aportà menjar suplementari a la parella durant l’època
de pre-posta i cria per aconseguir que les àligues es reproduïssin amb èxit ja que la gran pobresa de preses resultava en la
mort regular dels polls al niu. Un dels problemes actuals que té el territori és l’elevada presència humana prop de les àrees
de nidificació per desenvolupar activitats de lleure (escalada, excursionisme,...). Aquesta pressió va augmentar considera·
blement amb la implantació del restaurant Vinya Nova. En aquest mateix territori també existeixen línies elèctriques de dis·
tribució molt perilloses a l’àrea de cacera. Tots aquests factors són els que donen un pronòstic d’ocupació baixa del territori.
Per tal de revertir aquesta tendència caldria pensar en actuar sobre diferents factors com són: la reducció de la presència
humana propera al niu, l’afavoriment de les preses bàsiques com el conill i la perdiu, actualment afectats negativament per
una pressió de caça elevada, i la correcció de línies elèctriques a l’àrea vital.
La presència d’àrees de nidificació i campeig o nodriment d’aquesta espècie exigeix, si més no en el territori ocupat,
prendre mesures sobre el territori que en garanteixin la seva pervivència. L’esquema general de solucions per a conservar
aquesta espècie prioritària han de tenir en compte la realitat següent. Els territoris de les parelles adultes o les àrees de
dispersió d’aquesta espècie pateixen alteracions derivades de l’activitat humana, que dificulten o acaben impossibilitant la
presència de les àligues. Aquestes alteracions són conseqüència principalment de la substitució del sòl agrícola per sòl
industrial o residencial, la desaparició dels usos tradicionals en
la gestió agrícola i forestal, la planificació cinegètica inadequada
i la perillositat de les característiques tècniques de les línies de
distribució elèctrica.

Imatge d’una parella d’àligues perdigueres (Hieraaetus faciatus), una
espècie en perill que es troba en el municipi de Collbató.
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Per aquests motius, la prioritat en la gestió dels hàbitats pas·
sa per mantenir les espècies-presa, regular adequadament la
cacera, corregir els suports perillosos de les línies elèctriques i
regular la presència humana (escalada i excursionisme) a l’àrea
de cria. A més, en aquest territori existeixen algunes àrees fo·
restals on seria essencial implementar mesures de conservació
com ara l’adevesament de l’arbrat.
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MAMÍFERS
El valor de conservació dels espais lliures de Collbató quant als mamífers es troba per sobre de la mitjana en referència a la
província de Barcelona, i és molt elevat en l’àrea de Montserrat, al nord i nord-est del municipi. La probable presència de moltes
espècies de rat-penat, de conill i gat salvatge són els responsables d’aquest elevat valor.
Les espècies de mamífers que, segons l’estudi de probabilitat d’aparició elaborat per l’empresa Minuartia, podem trobar al
municipi són:
Espècie
Erinaceidae
Atelerix algirus

Nom català

Estat de conservació

Legislació

Convenis

Espanya

Mundial

Catalunya

Espanya

Europa

Berna

Eriçó africà

LC

LR/lc

D

Listado

IV

II

Talp

LC

LR/lc

Musaranya nana

LC

LC

NT

LR/nt

C

VU A2ac

VU

C

VU A2ac

LR/lc

C

VU A2c

VU

C

EN B2ab(iii)

VU

C

LC

LC

Talpidae
Talpa europaea

Bonn

Cites

III

Soricidae
Suncus etruscus
Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus euryale
Vespertilionidae
Myotis blythii
Myotis emarginata
Myotis capaccinii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus

Ratpenat gran de
ferradura
Ratpenat mediterrani
de ferradura
Ratpenat orellut
mitjà
Ratpenat d’orelles
dentades
Ratpenat de peus
grans
Ratpenat comú

Plecotus austriacus

Ratapinyada nana
Ratpenat
muntanyenc
Ratpenat dels
graners
Ratpenat orellut
septentrional
Ratpenat gris

Miniopterus schreibersii

Ratpenat de cova

Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Plecotus auritus

LC

Catálogo
(vulnerable)
Catálogo
(vulnerable)

II, IV
II, IV

II
II

II
II

III
III

D

Catálogo
(vulnerable)
Catálogo
(vulnerable)
Catálogo (en
peligro)
Listado

II, IV
II, IV
II, IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II, IV

II
II
II
III
II
II
II
II
II
II

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

III

D

Listado

NT

LR/lc

D

Listado

LC

LR/lc

D

Listado

NT

LR/lc

D

Listado

NT

LR/lc

D

VU A2ac

LC

C

Listado
Catálogo
(vulnerable)

LC

LC

Canidae
Vulpes vulpes

Guineu

III

Mustelidae
Mustela nivalis

Mostela

LC

LR/lc

Neovison vison
Martes foina
Meles meles

Visó americà
Fagina
Toixó

NE
LC
LC

LR/lc
LR/lc
LR/lc

Gat mesquer

LC

LR/lc

Gat fer o salvatge

NT

LC

Porc senglar

LC

LR/lc

Cérvol

LC

Cabra salvatge

D

Viverridae

III

III

III
III

III

V

III

IV

II

II

LR/lc

III

I, II, III

NT

LR/nt

III

Esquirol comú

LC

NT

Microtus duodecimcostatus

Talpó comú

LC

LR/lc

Microtus agrestis

Talpó muntanyec

LC

LR/lc

Ratolí mediterrani

LC

LC

VU A2abde

LR/lc

Genetta genetta
Felidae
Felis silvestris

B

Listado

Suidae
Sus scrofa
Cervidae
Cervus elaphus
Bovidae
Capra pyrenaica
Sciuridae
Sciurus vulgaris
Cricetidae

Muridae
Mus spretus
Leporidae
Oryctolagus cuniculus
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Estatus IUCN
- Espanya, Libro Rojo (SECEM 2006 http://www.secem.es): EN, en perill; VU, vulnerable; NT, quasi amenaçada; LC, preocupació menor; DD, dades
insuficients.
- Mundial (IUCN 2006): EN, en perill; VU, vulnerable; LR, risc baix (inclou tres categories: cd, que depèn de programes de conservació; nt, quasi amenaçada; lc, preocupació menor); DD, dades insuficients.
Protecció per la normativa vigent
- Catalunya, Llei 12/2006 d’espècies protegides: A, 6000€; B, 2000€; C, 300€; D, 100€
- Espanya, Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas - Europa, Directiva Hàbitats 92/43/CEE: Annex II, espècies estrictament protegides que han de ser objecte de
mesures especials de conservació de l’hàbitat; Annex IV, espècies estrictament protegides; Annex V, espècies d’interès comunitari la recollida de les quals
en la natura i la seva explotació poden ser objecte de mesures de gestió.
Convenis internacionals adoptats per la UE
- Conveni de Berna relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural de Europa (Decisió 82/72/CEE de 1981): Annex II, espècies estrictament
protegides; Annex III, espècies protegides.
- Conveni de Bonn sobre conservació d’espècies migratòries de la fauna silvestre (Decisió 82/461/CEE de 1982): Annex I, espècies migratòries amenaçades; Annex II, espècies migratòries que han de ser objecte d’acords internacionals per la seva conservació i gestió.
- Conveni Cites sobre el comerç internacional d’espècies amenaçades de fauna y flora silvestres (Reglamento CE/338/97 de 1996): Annex I, espècies més
amenaçades en la llista CITES d’animals i plantes; Annex II, espècies que encara no estan en perill d’extinció, però que necessiten un control per a no
estar-ho en un futur proper; Annex III, espècies incloses que necessiten un control i cooperació de diferents països per prevenir l’explotació il·legal.

RÈPTILS
El valor de conservació del territori del terme quant als rèptils es troba per sobre de la mitjana de la província de Barcelona,
especialment en zones d’hàbitats forestals oberts, de vegetació baixa, situades al nord-est del municipi (Montserrat - Serra
dels Gatells). Les espècies que s’hi poden trobar, segons els estudis de probabilitat d’aparició de rèptils realitzats per l’empresa
Minuartia, són:
Estatus de conservació

Real Decreto 139/2011

Decret Legislatiu 2/2008

Anguis fragilis (vidriol)

LC

Listado

Categoria D

Coronella girondica (serp llisa meridional)
Hemidactylus turcicus (dragó rosat)
Natrix maura (serp d’aigua)

LC
LC
LC

Listado
Listado
Listado

Categoria D
Categoria D
Categoria D

Natrix natrix (serp de collaret)

LC

Listado

Categoria D

Malpolon monspessulanus (serp verda)

LC

Mauremys leprosa (tortuga de rierol)

VU

Listado

Categoria C

Podarcis hispanica (sargantana ibèrica)

LC

Listado

Categoria D

Psammodromus algirus (sargantaner gros)

LC

Listado

Categoria D

Psammodromus hispanicus (sargantaner petit)
Rhinechis scalaris (serp blanca)

LC
LC

Listado
Listado

Categoria D
Categoria D

Tarentola mauritanica (dragó comú)
Timon lepidus (Llangardaix ocel·lat)
Vipera latastei (escurçó ibèric)

LC
NT
NT

Listado
Listado
Listado

Categoria D
Categoria C
Categoria D

Categoria D

Normativa referent als rèptils
1. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.
2. Decret Legislatiu 2/2008 (15 d’abril de 2008): pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Prohibeix la captura en viu, la caça, la
tinença, el tràfic i el comerç i exhibició pública de determinades espècies així com dels seus ous i les seves cries. La llei classifica aquestes espècies en
quatre categories (A, B, C i D) i, per a cadascuna d’elles, tipifica la qualificació de la infracció, diferenciant entre infracció molt greu, greu i lleu.

PAPALLONES DIÜRNES
La zona on s’eleva Montserrat té també un destacable valor de conservació del territori per a papallones diürnes. Tot i l’escassa
informació d’aquest grup taxonòmic, les modelitzacions elaborades per l’equip del Museu de Granollers de Ciències Naturals,
marquen aquest àmbit com un dels més ben valorats de la Regió Metroplitana de Barcelona. Les papallones diürnes, no es
tenen dades de presència de les diferents espècies, sinó que es treballa amb percentatges d’idoneïtat dels hàbitats en funció
de les variables climàtiques i de vegetació. És per aquest motiu que no es llisten les espècies que es poden trobar al municipi.
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USOS AGRÍCOLES
L’activitat agrícola ha patit una forta regressió en els darrers
50 anys, tant per la urbanització com per l’aforestació conse·
qüència directa de l’abandonament.
La superfície municipal dedicada actualment a usos agrícoles
és de 160 Ha, aproximadament un 9% de l’àmbit de Collbató,
i només un 30% de la superfície agrícola que existia l’any
1956. Aquesta està constituïda principalment per conreus
llenyosos de secà (oliveres i ametllers), tot i que també hi tro·
bem cereals, alguns fruiters i horta familiar.
Tot i l’evident abandonament progressiu que viu aquesta ac·
tivitat, també s’aprecia la recuperació d’algunes zones amb
conreus llenyosos, especialment d’olivera, com és el cas del
turó de Can Dolcet.
Segons els estudis realitzats per la Unió de Pagesos, Coll·
bató té una estructura agrària dèbil, sobretot pel fet de dis·
posar d’una ocupació agrícola molt baixa i un baix índex de
presència de joves. No obstant es considera que el potencial
econòmic és mitjà, gràcies al tipus de conreu que es treballa.
Es tracta d’una zona amb una vulnerabilitat força elevada,
degut a factors com ara la fragmentació de l’espai agrari per
infraestructures viàries i polígons industrials, el creixement
urbanístic, la instal·lació d’activitats no agràries en sòl agrari,
l’increment del preu de la terra, la manca d’adequació dels ca·
mins rurals, la pèrdua d’arrelament de l’activitat agrària amb
el territori, etc. Alhora, però, també reuneix diferents factors
que defineixen una potencialitat entre moderada i elevada del
sector en aquest àmbit: la proximitat amb els centres de con·
sum, la capacitat de reconversió de les explotacions cap a

produccions més productives, la presència d’organitzacions
de suport directe a les explotacions (ADVs), etc.
La zona agrícola dels Plans, a més, s’ha considerat per part
del sector agrícola de la zona i per part dels tècnics d’Unió de
Pagesos com una Zona d’Interès Agrari pel seu elevat valor
ecològic i cultural així com per les funcions ambientals i soci·
als que realitza. Segons el treball lliurat per Unió de Pagesos,
“aquest àmbit té un valor paisatgístic important. És una plana
agrícola de conreus llenyosos majoritàriament d’olivera, que
s’ha mantingut ben conservada fins a dia d’avui, la seva situa·
ció just als peus de la Serralada de Montserrat el fan destacar
com un espai privilegiat de gran interès paisatgístic més que
per la seva activitat productiva i econòmica”.
Aquest àmbit formava part de la iniciativa que es va impulsar
fa un temps sota la denominació de Parc Rural de Montser·
rat. El projecte del Parc Rural del Montserrat, impulsat pels
ajuntaments de Collbató, Olesa, Esparreguera i el Bruc va
sorgir per protegir i potenciar l’històric espai agrícola i fores·
tal dels quatre municipis davant la pressió urbanitzadora de
l’àrea metropolitana. Tal i com s’especificava en la Carta del
Parc Rural de Montserrat, aquest era un projecte per a la po·
sada en valor del sòl agrícola de Montserrat, que analitzava la
situació territorial estratègica d’aquest territori, la importància
agrícola, forestal i ambiental, així com l’activitat econòmica
existent, alhora que proposava possibles mesures d’actuació.
La iniciativa, no obstant, no ha tirat endavant.
En aquesta zona és present l’Associació de Defensa Vege·
tal (ADV) de Fruita del Baix Llobregat, formada per 60 socis.
Els 60 socis són pagesos i pageses, bàsicament, del Baix
Llobregat, tot i que hi ha algun soci de l’Anoia, Vallès Occi·
dental i de l’Alt Penedès. Aquesta Associació formada per

El cultiu d’olivera amb tècniques modernes permet pensar en el resorgiment i recuperació de camps per aquesta tipologia d’activitat agrària com ja ha succeït
al sector de can Dolcet.
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productors també disposa d’uns tècnics que fan l’assessora·
ment directe als socis de l’ADV. El nombre de tècnics ha aug·
mentat progressivament, en relació al nombre de socis que
ha anat tenint l’ADV. L’ampliació ha anat acompanyada d’una
aposta important per l’assessorament en cultius hortícoles.
Actualment l’ADV del Baix Llobregat compte amb un portal
web on es poden identificar els productors adherits, les seves
produccions i el punt de venda.

L’EVOLUCIÓ DE LES COBERTES DEL SÒL
DES DE 1956
L’existència d’un vol fotocartogràfic fet per a tot Catalunya
l’any 1956 i els treballs de fotointerpretació realitzats pel
CREAF per encàrrec de la Diputació de Barcelona permeten
valorar els territoris municipals no només en termes d’evo·
lució poblacional, que ha condicionat l’ocupació del territori,
sinó també de dinàmica ecològica dels hàbitats naturals. La
informació de les cobertes del sòl històriques ens permeten,
doncs, una reinterpretació del paisatge que facilita la presa
de decisions en l’actualitat. Aquesta informació contingu·
da en la informació geogràfica de les cobertes històriques
permet identificar com ha estat l’evolució paisatgística i va·
lorar aspectes com ara l’abandonament de conreus o bé la
regeneració d’una determinada comunitat vegetal. En aquest
sentit, per a la protecció de determinades espècies d’espais
oberts pot ser determinant poder identificar els terrenys fores·

tals que són el resultat de la colonització arbòria d’antigues
parcel·les agrícoles.
A partir de l’anàlisi comparatiu dels mapes de cobertes del
sòl de 2006 i de 1956 es pot veure clarament que la coberta
més predominant del municipi fa mig segle, l’agrícola, ha es·
tat la que ha patit més canvis, a favor del creixement urbanís·
tic i de l’aforestació, sobretot per boscos de pins i d’alzines.
Actualment, aquesta tendència segueix ben visible ja que
bona part de la coberta agrícola presenta un important estat
d’abandonament.
Es constata que els terrenys arbrats que existien el 1956 es
redueixen a unes taques residuals i que encara avui es con·
serven com a espais forestals, encara que lluny de la seva
maduresa, ja que han estat objecte de treballs silvícoles, que
només puntualment han deixat individus més grans. Per altra
banda, es confirma el que ja s’aprecia en l’actual paisatge i
és que som davant d’un terme que ha estat i és eminentment
de sòl agrícola pràcticament fins els peus de les cingleres de
Montserrat.
Cal destacar el cas de la serra dels Gatells, on els conreus
assolien, pel vessant solell, gairebé la part alta de la carena.
Aquest fet ens facilita el disseny de l’estratègia d’ordenació
d’aquests terrenys, on actualment s’hi aprecia una regenera·
ció forestal, per a ser mantinguts com a espais oberts i així
propiciar la conservació de la biodiversitat, tant de flora com
de fauna.

En aquesta imatge del 1956 s’aprecia que de tot el territori del sector dels Plans només s’hi detectava una petita taca boscosa que en l’actualitat es conserva
mentre que la resta eren camps de cultius llenyosos.
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FIGURES DE PROTECCIÓ
El fet més destacable del sòl no urbanitzable de Collbató és
que el 53% d’aquest forma part del Parc natural de la Mun·
tanya de Montserrat, el 71% del qual està qualificat com a
Reserva Natural Parcial (RNP). Englobant el Parc Natural es
troba l’Espai d’Interès Natural Montserrat (coincident amb
l’espai inclòs en la Xarxa Natura 2000) que ocupa el 60%
del municipi.
A més, la definició del Sistema d’Espais Oberts del Pla Ter·
ritorial Metropolità de Barcelona ha dut la protecció del sòl
no urbanitzable més enllà de la protecció sectorial existent
prèviament. En concret, a Collbató, s’ha definit com a Sòl de
Protecció Especial el 83% del territori municipal. En la defini·
ció d’aquest tipus de sòl s’han diferenciat dues categories di·
ferents: el sòl de protecció especial natural i ambiental i el sòl
de protecció especial de la vinya, pels seus valors agrícoles.
L’establiment del sòl de protecció especial natural i ambiental
(PENA) inclou el sòl amb algun tipus de protecció sectorial
prèvia (PEIN-Xarxa Natura 2000 i Parc Natural) juntament
amb la zona dels Plans, al nord del nucli urbà, sense protec·
ció prèvia (gairebé 98 Ha). Per altra banda, el sòl de protecció
especial de la vinya (PEV), protegeix aproximadament 319 ha
(un 17,6% del municipi), coincident amb la zona agrícola situ·
ada al sud de l’autovia. Aquesta darrera qualificació defineix
espais que mantenen les restriccions quant a possibilitats de
transformació dels espais protegits pel seu interès natural i
ambiental, si bé per les seves característiques, usos i relació
amb el teixit socioeconòmic mostren uns motius de protec·

ció diferent. S’inclouen en aquest tipus d’espais les àrees
d’alt valor agrícola amb conreu de vinya amb denominació
d’origen (DO), indicacions geogràfiques protegides (IGP)
i produccions ecològiques, així com les àrees dedicades a
altres conreus i a activitats relacionades amb l’agricultura,
ramaderia, producció vitivinícola i activitats relacionades,
dins dels àmbits assenyalats als plànols d’ordenació. Es con·
sideren aquelles peces que, per les seves característiques i
dimensió, desenvolupen un paper rellevant en l’articulació del
sistema d’espais oberts. Als efectes normatius els espais de
protecció especial de la vinya es distingeixen per la presència
dominant d’aquest conreu i per constituir en conjunt l’espai
agrari de major dimensió del territori metropolità. Aquestes
característiques motiven que a més d’estar subjecte a les re·
gulacions generals dels espais de protecció especial, siguin
objecte de regulacions específiques en atenció a les peculia·
ritats esmentades.
A banda de la protecció especial, el Pla Territorial Metropo·
lità defineix també els espais de protecció preventiva (PP).
S’inclouen en aquest tipus els espais classificats com a no
urbanitzables en el planejament urbanístic que no hagin estat
considerats de protecció especial, però als quals es reconeix,
en conjunt, un valor ambiental o paisatgístic així com, sovint,
la seva condició d’espai de transició entre els assentaments
urbans i els espais oberts de protecció especial. El Pla con·
sidera que cal protegir preventivament aquests espais, sense
perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urba·
nística municipal, i en el marc que les estratègies que el Pla
estableix per a cada assentament, es puguin delimitar àrees
per a ésser urbanitzades i edificades, si s’escau. En el cas de
Collbató, només s’han delimitat 27,7 ha de sòl de protecció
preventiva en el sector de la Fumada.
Categories d'ordenació
PENA - PEIN
PENA - PEIN - PARC
PENA - PEIN - PARC - RNP
PENA
PEV
PP
SÒL URBÀ O URBANITZABLE
Total

L’àliga perdiguera pot convertir-se en un símbol per a la recuperació dels
hàbitats d’espais d’oberts i afavorir una gestió del medi natural que permeti
la salvaguarda de la biodiversitat del terme.
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hectàrees

124,3
276,3
683,2
97,8
318,8
27,7
278,4
1806,5

%

6,9
15,3
37,8
5,4
17,6
1,5
15,4
100
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UNITATS TERRITORIALS D’INTERÈS
En el context de revisió del POUM de Collbató, l’Ajuntament
va expressar el seu especial interès per tres àmbits de sòl
no urbanitzable del municipi, a fi de recollir i considerar
recomanacions i propostes per a la millora de la seva
ordenació i gestió.
Aquestes tres unitats són: la Serra dels Gatells, els Plans i el
sector de can Guineu.

LA SERRA DE GATELLS
Es tracta d’un formació calcària en la qual hi havia hagut, fins
i tot, una explotació de calç. La carena d’aquesta serra marca
clarament dues realitats ben diferenciades. Per un costat hi
ha el vessant septentrional, encarat a les parets montserrati·
nes que s’aixequen per sobre el torrent o vall de la Salut que
davalla fins a la ribera del riu Llobregat. La vessant de solell,
afeixada històricament per als conreus de secà (ametller i
olivera, sobretot), dóna pas a les terrasses geològiques que
permeten l’assentament de l’autovia A2 Barcelona-Madrid,
límit meridional d’aquesta unitat.
El paisatge actual de la serra dels Gatells està format per
arbrat dens i matollars en el seu vessant septentrional, i per
arbrat clar, matollars, conreus de secà i terrenys improductius
en el seu vessant meridional.
La unitat de paisatge septentrional
Aquest vessant és una zona imminentment forestal. La pèr·
dua d’interès econòmic d’aquest recurs va propiciar la de·
saparició de la gestió silvícola, factor clau en l’augment de
risc d’incendis forestals de la zona, que ja ha estat afectada
en diverses ocasions. El darrer i més important va ser l’any
1994. Per aquesta raó, els hàbitats predominants són essen·
cialment les brolles de romaní combinades amb ginestars,

bosquines de matabou, pinedes de pi blanc amb sotabosc
de màquies, garrigues i brolles, així com alzinars incipients.
Aquest vessant fa de paisatge de fons en l’accés al municipi
per la carretera B112, raó per la qual una coberta vegetal més
madura, amb una menor densitat de peus, adevesat en al·
guns sectors, podria resultar un contrast interessant amb les
cingleres montserratines on s’assenta el ferm de la carretera.

Proposta d’actuació
Seria molt recomanable que aquest sòl de vocació forestal
fos ordenat silvícolament amb l’objectiu de mantenir un hà·
bitat de bosc mediterrani amb una configuració paisatgística
més oberta, tipus devesa en alguns indrets, per millorar la
qualitat de l’hàbitat i reduir el risc d’incendi. Per fer rendible
aquesta gestió es podria avaluar la potencialitat de l’explo·
tació de la biomassa com a combustible per a clefacció i ai·
gua calenta en habitatges del municipi i, d’aquesta manera,
incentivar l’aprofitament local que li atorgaria un valor eco·
nòmic afegit. Prèviament, caldria estudiar a fons el potencial
silvícola d’aquest vessant, tant per aconseguir un paisatge
de menor risc front als incendis forestals com per obtenir un
recurs energètic renovable.
La unitat de paisatge meridional
En aquest sector els hàbitats que hi dominen formen un
mosaic de paisatge en el qual destaquen els fruiterars alts,
predominantment de secà, els conreus abandonats, els ma·
tollars i les bosquines de pi amb alzina amb brolla i màquia.
Per altra banda, el torrent de la Galetxa, que circula per la
vall d’aquest indret, tot i ser de caràcter temporal quant al
règim hídric, presenta retalls interessants de bosc de ribera
mediterrani amb espècies típiques d’aquests espais com ara
els oms. El manteniment d’aquest conjunt agroforestal amb
predominància dels conreus llenyosos, o fins i tot de tipus
hortícola, té un elevat interès ecològic, per la gran diversitat

La vall de del torrent de la Salut com a resultat del impacte dels incendi forestal presenta un hàbitat de matollar que s’està enboscant i que en canvi té un
especial interès de conservació si es manté com ha hàbitats d’espais oberts.
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El mosaic de matollars amb cultius agrícoles llenyosos als peus de la Serra dels Gatells constitueix una de les cobertes del sòl amb un major interès per a la
conservació de la biodiversitat i, per tant, de valorització del municipi en termes de qualitat ambiental.

florística i faunística que sustenta, i paisatgístic, en la mesura
que aquest vessant fa de teló de fons en l’accés a Collbató
des de l’autovia A2.
El potencial d’aquesta unitat rau en la recuperació dels con·
reus abandonats per restablir el paisatge agrícola que domi·
nava a finals dels anys cinquanta com es pot apreciar en la
cartografia històrica, així com en evitar el tancament de la
vegetació per mantenir hàbitats oberts, associats, en aquests
paisatges de mosaic mediterrani, a una gran biodiversitat. Un
dels principals beneficiaris del bon manteniment d’aquest sis·
tema agroforestal és l’àliga perdiguera ja que aquesta zona
entra dins de la seva àrea de campeig (nodriment) més ac·
tiva, i requereix l’existència d’espais amb vegetació baixa on
viuen les seves preses més habituals (conill i perdiu).

Proposta d’actuació
Seria interessant afavorir la viabilitat del cultiu de conreus
llenyosos en les feixes abandonades així com en algunes
parcel•les avui emboscades, per tal de potenciar la presèn·
cia d’espais oberts, i els valors d’hàbitat, paisatge i prevenció
d’incendis que comporten. Per altra banda, els conreus de
fruiterars predominantment de secà són un hàbitat molt ido·
ni per a les poblacions d’ocells passeriformes que podrien
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permetre activitats d’aproximació al coneixement naturalístic.
Per això, caldria seguir recuperant parcel•les agrícoles, com
ja s’aprecia en alguna on s’ha establert el conreu de l’olivera.
El manteniment de cultius llenyosos, d’ametller, però sobretot
d’olivera, permeten la configuració d’espais oberts. Per altra
banda, les dues tipologies de conreu, poden aportar produc·
tes locals amb un valor afegit vinculat a la zona on es troben,
que reforci el paper del propi productor (per exemple, la ven·
da d’ametlles, o de dolços, o una denominació d’oli lligada
a Montserrat). D’ambdós productes, l’oli, en ser un producte
d’ús més quotidià, el fa més interessant per distingir-lo amb
un distintiu local de qualitat amb la denominació de “Montser·
ratí”. Aquest compromís del productor local amb la qualitat
i la denominació geogràfica, també es podria valorar jurídi·
cament a fi que les llicències d’explotació dels establiments
de restauració del terme obtinguessin una bonificació si ser·
veixen, per exemple, únicament oli produït localment amb
el distintiu de qualitat abans esmentat. De fet, en una finca
ubicada a l’extrem occidental del municipi, la Vinya Nova, ja
han fet un pas endavant i han creat la seva pròpia marca que
s’usa i es comercialitza al propi restaurant. En aquest sentit,
la feina conjunta amb altres municipis del denominat “entorns
del Parc Natural de Montserrat”, on ja existeixen iniciatives
de potenciació de productes agraris, resulta un marc i una
escala del tot adequats.

DIAGNOSI DELS ESPAIS LLIURES - MUNICIPI DE COLLBATÓ
Una gestió raonable per tal que els espais oberts, especial·
ment, els erms o conreus abandonats, no es vagin tancant
amb vegetació arbustiva i arbòria és la pastura extensiva
amb ramats. Així, l’afavoriment de la presència d’algun ramat
d’ovelles o cabres perquè pasturi en els espais d’erms pot
ser clau per al manteniment dels territoris de campeig i no·
driment de l’àliga perdiguera, a més dels valors de paisatge i
prevenció d’incendis associats. Hi ha exemples de pràctiques
d’aquest tipus en altres municipis amb presència d’àliga per·
diguera que han esdevingut molt interessants per a la conser·

Les pràctiques agrícoles intensives com les de conreus llenyosos tenen un
impacte ambiental mínim, però cal fomentar que els tractaments fitosanitaris
siguin poc agressius, com en l’agricultura integrada o ecològica. Els oliverars ecològics són un valor en alça en el mercat.

vació d’aquesta espècie. Un cop més, el marc global del Parc
Natural de Montserrat i els seus entorns resulta un escenari
idoni per la potenciació de la pastura i, de fet, ja existeixen
algunes iniciatives en aquest sentit.
Respecte de les zones forestals que encara són presents en
aquesta unitat, mostren actualment una elevada densitat d’ar·
bres per manca de gestió forestal, per la qual cosa seria reco·
manable actuar per tal de portar-ho cap a formacions menys
denses, adevesades, com en el cas de la unitat septentrional.

Les pinedes de pi blanc amb sotabosc amb màquia formada per arbusts
exemplars d’alzina i roure indiquen el potencial del bosc mediterrani.

L’abandó progressiu dels conreus llenyosos com ara oliverars i ametllerars comporta la forestació del terreny i per tant implica una pèrdua en la biodiversitat
del terme atès que aquesta es base precisament en la preeminència històrica dels hàbitats d’espais oberts.
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Consells generals de gestió d’hàbitats agroforestals i oberts
La gestió agroforestal per a la recuperació i millora dels hàbitats
Aquesta forma de gestió es basa en la tala selectiva de peus d’arbres en un determinat rodal forestal. Exigeix un estudi
previ de les característiques silvícoles com ara la densitat dels peus i les seves mides, així com d’altres espècies presents.
En general, es pretén reduir el nombre de peus en comunitats molt denses i potenciar uns hàbitats forestals més estables,
resilients i diversos, tant des del punt de vista de l’estat de conservació de la comunitat vegetal, com de la reducció del risc
de pertorbacions externes, especialment el foc forestal. Les actuacions que es poden dur a terme varien segons l’espècie
d’arbre dominant -alzines, pins, pins pinyers...- i també es poden realitzar en comunitats arbustives. En el cas de Collbató
aquesta mesura es podria aplicar especialment als hàbitats amb el codi de CHC50 que es corresponen a les pinedes de pi
blanc amb sotabosc de màquies o garrigues (42aa), les pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles calcícoles, de les con·
trades mediterrànies (42ab), les pinedes sense sotabosc llenyós (42ad), i l’alzinar (45c). També seria interessant plantejar-ho
en clapes molt denses de matollar per tal d’obrir espais i portar la comunitat cap a una estructura més madura.
A tall sintètic els principals objectius de la gestió agroforestal dels hàbitats són:
· Reduir l’excés de densitat (peus/ha) de les zones forestals amb regeneració natural excessiva de pi blanc i/o alzina després
dels incendis.
· Millorar l’estabilitat de la massa forestal.
· Potenciar la capacitat de regeneració després de possibles pertorbacions.
· Mantenir i potenciar l’estructura irregular de la massa forestal.
· Augmentar el creixement en alçada i en diàmetre dels arbres.
· Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural en el cas d’un nou incendi forestal).
· Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de discontinuïtats
verticals.
· Potenciar la biodiversitat amb la creació d’espais oberts.
· Millorar la disponibilitat d’aigua per a la fauna a les zones de treball.
· Promoure la pastura com a activitat per mantenir els treballs forestals realitzats i com a eina de prevenció d’incendis.
La gestió dels hàbitats d’espais oberts
Els hàbitats d’espais oberts (en endavant, EO) es corresponen a la vegetació arbustiva (matollars, brolles i landes) poc
densa i a la vegetació herbàcia. En sentit contrari es podrien definir com aquells hàbitats que són comunitats vegetals no
dominades per arbres o arbustos que determinen un ambient diferenciat al seu interior (de vegetació arbustiva o herbàcia).
Els EO tenen un elevat interès per la conservació de la biodiversitat perquè sovint contenen una important riquesa de fauna
i de flora vinculada a la seva heterogeneïtat, tenen un valor productiu elevat i representen una font important de recursos
naturals renovables (pastures, per exemple) i presenten funcions ambientals de gran interès, com ara evitar la continuïtat
de les masses forestals en zones amb risc d’incendi elevat. Finalment, cal dir que aquests hàbitats concentren espècies
de fauna i flora pròpies de prats que sovint estan en recessió i/o són espècies rares, lligat a la reducció precisament dels
hàbitats oberts en el seu conjunt.
Per aquest motiu en l’àmbit de Collbató les tècniques de maneig d’espais oberts s’aplicaria als hàbitats amb el codi de
CHC50 que es corresponen a: ginestars de ginesta vera, de les contrades mediterrànies (32ac), bosquines dominades per
matabou, sovint fent el mantell marginal d’alzinars, de terra baixa (32ad), bosquines de pi blanc (32ae), matollars (estepars i
brolles) silicícoles de terra baixa (32n), brolles de romaní -i timonedes-, amb foixarda, bufalaga i altres espècies calcícoles
de terra baixa (32u), fenassars xeromesòfils (34g), llistonars i prats terofítics, calcícoles i xeròfils, de terra baixa (34h), i prats
emmatats, de pelaguers amb teròfits, calcícoles i xeròfils, de terra baixa (34q).
A tall sintètic, resumim els principals objectius de la gestió dels hàbitats d’espais oberts que es recullen en les Directrius per
a la gestió del espais naturals de la Xarxa Natura 2000 (Generalitat de Catalunya), diferenciant els usos que els mantenen
(les pràctiques agrícoles, l’afavoriment d’erms i les pastures).
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La recuperació i millora dels hàbitats d’EO es pot aconseguir mitjançant
algunes de les següents actuacions:
· Recuperació de feixes agrícoles sembrant-les rotativament de gramínies i
lleguminoses en indrets colonitzats per matollars arbustius i rodals arbrats
que no puguin ser afectades per fenòmens erosius.
· Manteniment de l’estructura semiadevesada dels boscos circumdants als
EO, com a àrea de transició entre el bosc i l’EO per potenciar l’efecte d’ecotò,
però respectant certs refugis arbustius i d’esbarzers per a la fauna.
· Desarrelament d’espècies arbustives i hidrosembra amb espècies herbàcies
autòctones que protegeixin el sòl i mantinguin la dinàmica evolutiva de les
praderies.
· Introducció de pràctiques històriques com ara la pastura amb bestiar oví.
· Utilització de maquinaria pesant per fer actuacions contundents i amb pers·
pectives de futur, mentre que per contra el manteniment precisa d’actuacions
menys dràstiques i amb un seguiment estret dels seus efectes.
· Adequació de les normatives als punts anteriors i la promoció socioeconò·
mica d’un sector primari respectuós amb el medi natural que en faciliti la seva
incorporació.

Un dels problemes de la gestió dels matollars és que
aquests poden quedar sotmesos a procesos erosius
en aquells indrets on tenen un ús públic fort.

Recomanacions de gestió dels espais oberts
En qualsevol cas, per a cada una d’aquestes pràctiques principals caldria no oblidar les recomanacions que els experts
estableixen en matèria de gestió dels EO.
Respecte a les pràctiques agrícoles:
· S’ha de minimitzar (o evitar quan l’objectiu principal és la conservació) l’ús de productes fitosanitaris, així com evitar la
fertilització excessiva.
· Cal evitar espècies transgèniques pels seus afectes negatius sobre la biodiversitat de l’espai natural.
· Cal evitar les varietats agrícoles primerenques que promouen la sega a la primavera en busca de la màxima rendibilitat i
d’una segona collita.
· Cal evitar artigar i llaurar anualment els prats que no tingui vocació productiva, perquè en banalitza les comunitats biològiques.
Respecte als erms:
· Cal afavorir la rotació de conreus com a sistema dinàmic de gestió tradicional (1r any cereal, 2n any lleguminosa, 3r any de
guaret), ja que és força útil per potenciar bones poblacions d’espècies presa i evitar la necessitat d’adobs químics.
· Cal mantenir els marges entre camps i no cremar-los, per tal de mantenir refugis per la fauna.
Respecte a la pastura:
· S’han de considerar els grans herbívors a l’hora de mantenir els EO.
· Les zones pasturades són més productives. Convé doncs promoure la pastura, però a nivells moderats. En aquest sentit,
s’ha de controlar i evitar la sobrepastura a l’estiu i en eventuals èpoques de sequera.
· Cal fer una pastura estacional, per donar temps a que les gramínies o altres herbàcies es refacin i competeixin amb arbus·
tos colonitzadors resistents al pasturatge.
· En prats de pastura, a part de la intervenció periòdica del ramat, és recomanable intervenir cada 5 anys llaurant i sembrant.
Per tal d’aprofundir en les mesures de gestió dels hàbitats, la Diputació de Barcelona ha publicat diversos Manuals de
gestió d’hàbitats1 que es poden trobar a la Llibreria de la Diputació. En concret, fins a la data hi trobem els manuals sobre
la gestió dels alzinars, de les pinedes de pi blanc, de les pinedes de pi roig, de les pinedes de pinassa, dels espais fluvials
i dels espais urbans. A Collbató hi tenen representació tots aquests hàbitats excepte el de les pinedes de pi roig i pinassa.
1

Més informació a: http://lacaixaparcs.diba.cat/manuals/
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ELS PLANS
Els Plans està delimitat al sud per un vial urbà que fa de
frontera amb el nucli i que s’allarga fins a la urbanització que
flanqueja pel costat esquerra amb el torrent de la Maçana.
El vessant superior de la falca d’aquest territori ressegueix
essencialment el camí rural entre la vila i la masia de la Vinya
Nova.
Aquesta unitat, situada al peu de mont de la muntanya de
Montserrat, està formada per un mosaic de conreus llenyo·
sos amb aprofitament agrícola, d’altres en procés d’aban·
donament i de terrenys en procés d’aforestació. En aquest
mosaic també s’hi troben unes poques peces forestals, una
d’elles amb aprofitaments silvícoles, amb diferents graus de
maduresa, però essencialment constituïdes per pinedes de
pi blanc. Les peces de terreny sorgides de l’abandonament
agrícola evolucionen cap a matollars més o menys espessos,
perdent els valors naturals remarcables propis dels espais
oberts que caracteritzen, per exemple, els conreus llenyosos
en activitat.
Les privilegiades vistes a les parets dels cingles de Mont·
serrat, que generen una important atractiu de tipus turístic
i d’activitats de lleure, juntament amb el tradicional caràcter
agrícola lligat principalment a la producció d’oli que encara es
percep, impregna aquesta unitat d’un gran valor paisatgístic.
A més, en aquest sentit, la zona agrícola dels Plans ha es·
tat considerada per part del sector agrícola de la zona i per
part dels tècnics d’Unió de Pagesos com una Zona d’Interès
Agrari pel seu elevat valor ecològic i cultural, així com per les

Cal sensibilització del públic sobre els efectes de la pressió dels esports
com ara l’escalada per tal que els seus practicants col·laborin.
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funcions ambientals i socials que realitza.
La presència de la xarxa de camins agrícoles en tota l’àrea ha
generat un ús públic de lleure per a la població local. També
hi ha un circuit turístic marcat (Camí de l’Oli). Un dels braços
d’aquest itinerari és el camí rural cap a la Vinya Nova, que
funciona com un camí d’aproximació cap a les àrees d’es·
calada, molt apreciades pels seus practicants. L’altre braç
ressegueix el camí des de la vila cap al cementiri municipal
(camí de Pierola). Aquest camí circula paral•lel al límit d’ur·
banització que marca el Passeig de Ronda en el qual està
inserit un dels equipaments d’espai verd més important del
terme, l’anomenat Pla del Castell.
El contacte entre el sòl urbà i aquesta unitat, al llarg de límit
que marca el Passeig de Ronda, mostra una important vari·
etat de tipologies de paisatge: matollars sorgits per l’abando·
nament de feixes de cultiu i sense una estructura ben defini·
da, conreus herbacis de secà, conreus llenyosos que queden
a peu pla respecte a l’asfaltat i voreres del Passeig, i una
petita àrea boscosa tocant el Pla del Castell. Per tant, s’evi·
dencia que no hi ha una homogeneïtat en aquest contacte
entre l’espai urbà i el sòl no urbanitzable.

Proposta d’actuació
El sector presenta tres modalitats d’intervenció que podrien
ser analitzades i avaluades per l’Ajuntament.
La primera modalitat d’intervenció se centra en la definició
d’un model de contacte del nucli urbà amb el sòl no urba·
nitzable. Actualment, aquesta franja és molt variable des del
punt de vista dels usos i del paisatge. Existeixen exemples de
contactes ben definits, com és el cas del tram que hi ha en el
Passeig de Ronda entre els carrers Puigcerdà i el límit amb
l’Oller, amb un ametllerar ben gestionat. En canvi, en altre
zones, com és el cas del talús de material litològic desagregat
que existeix entre el Passeig de la Generalitat i el carrer Mun·

Els boscos d’alzines i pins fora de l’àrea més propera a la muntanya de
Montserrat tenen un caràcter residual i sense una gestió clara del recurs.
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tanyà (tot i la urbanització de la vorera amb arbrat viari, apar·
caments, etc.), s’ofereix un aspecte de terreny abandonat. El
fet de definir uns models o patrons d’encaix entre les dues
realitats ajudaria a millorar la seva imatge i el valor per part
dels ciutadans, alhora que garanteix una millor gestió del con·
junt, ja sigui per a activitats de lleure o per a la redefinició o
millora de la funcionalitat agrícola de sòls que actualment es
troben en diferents graus d’abandonament. Les propostes de
disseny per facilitar i suavitzar el contacte de les infraestruc·
tures urbanes amb el sòl no urbanitzable es podrien basar en
l’estructura del paisatge natural humanitzat típic del municipi,
conreus llenyosos d’olivera o ametllers, o altres tipus de ve·
getació propis de l’entorn del nucli urbà. Així, la reproducció

d’aquests ambients de conreu, en estructura oberta, o altres
de similars amb una gestió adequada en la franja de contacte
amb la zona urbanitzada establiria una separació ben marca·
da el sòl urbà i els espais lliures, alhora que estètica.
En base al fet que Collbató presenta una població majorità·
riament residencial, vinculada principalment a la qualitat de
vida que el municipi li ofereix, qualsevol impuls referent a la
recuperació de sòls agrícoles es pot vincular a una oferta de
nous serveis de qualitat per als residents. La disponibilitat de
parcel•les per a conrear horts familiars de lleure i per a l’au·
toconsum és, sens dubte, una bona possibilitat per reactivar
la recuperació del sòl agrícola. A més, podria permetre que

El valor econòmic dels sòls agrícoles passa per la promoció del producte local que s’obtingui i d’una gestió de les terres perquè aquestes puguin permetre sòl
agrícola per al conreu d’horta familiar d’autoconsum en un règim d’úsdefruit.

La frontera urbana en molts indrets està marcada per espais agrícoles en desús que generen una imatge desendressada del conjunt.
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algunes de les explotacions actualment en actiu poguessin
millorar la seva activitat dins el sector primari oferint com·
plements, com ara planter i d’altres serveis de manteniment
agrícola (fems, maquinària, etc.). A banda de l’horta familiar,
també es pot cercar la recuperació dels sòls agrícoles en el
conreu de productes artesanals (pa, cervesa,...) o per a la
pastura de bestiar (formatge, etc.), aprofitant en tot cas l’enor·
me potencial de la població resident en aquest entorn proper.
La posada en marxa d’una proposta d’aquesta índole pot
beneficiar, per un costat, els propietaris del sòl agrícola en
procés d’abandonament perquè no els surt rendible l’explota·
ció agrícola de les seves terres amb els conreus tradicionals.
D’altra banda, per al consistori de Collbató suposa assumir el
paper de garant entre la propietat i els possibles beneficiaris
del servei, alhora que li permet fer rendible el valor del seu
territori, tant en termes econòmics com socials i paisatgístics.
Alguns municipis, com és el cas de Santa Eulàlia de Ronça·
na, han impulsat bancs de terres i maquinària compartida per
fomentar una agricultura econòmicament viable que estimuli
la recuperació del sector primari.
La recerca de fórmules que permetin el lloguer i recuperació
de terres agrícoles per a parcel•les d’horta familiar d’autocon·
sum, tanmateix, pren el seu sentit en la mesura que existeix
disponibilitat d’aigua. En aquest sentit es podria potenciar
la regeneració d’aigües grises com a fórmula per oferir un
recurs ofertat/gestionat per l’Ajuntament. Es podria preveu·
re que part dels nous creixements urbanístics, vagi lligat a
proveir precisament el recurs de l’aigua regenerada per im·
pulsar un sistema de terres d’horta familiar d’autoconsum. La
xarxa separativa d’aigües grises dels espais per urbanitzar
permetria emmagatzemar una volum d’aigua regenerada
que serveixi (encara que sigui amb bombeig fins a un dipòsit
regulador) per regar terrenys agrícoles habilitats per a horta

El paisatge agrícola a base de conreus llenyosos, ja siguin ametllers o
oliveres ofereix una oportunitat de valorització del paisatge municipal .

22

familiar d’autoconsum amb un ús eficient de l’aigua.
Finalment, també valdria la pena, com en el cas de la ves·
sant meridional de la Serra dels Gatells, mantenir i recuperar
en la mesura del possible, els conreus llenyosos d’olivera i
ametller, pels seus valors històrics, culturals, paisatgístics i
ecològics. Com ja s’ha esmentat en l’apartat de la Serra dels
Gatells, les dues tipologies de conreu poden aportar produc·
tes locals de qualitat, que poden tenir un valor afegit per la
zona on s’ubiquen que reforci el paper del propi productor.
En les diferents actuacions proposades es podria pensar
en implicar-hi l’escola Mansuet de Collbató, ubicada a tocar
d’aquesta unitat. La introducció d’un projecte agrícola en un
espai situat als Plans aportaria molts beneficis a nivell educa·
tiu, però també ajudaria a crear un vincle entre la ciutadania i
l’entorn agrari del municipi.

EL SECTOR DE CAN GUINEU
De la riera de can Dalmases arrenca un relleu suau que
combina sòls fèrtils amb valls fluvials amb cursos de caràcter
temporal. Es tracta d’una zona formada per un mosaic agro·
forestal molt marcat i amb un nivell d’ús agrari molt elevat,
atès que es tracta de sòls fèrtils. A banda d’algunes excep·
cions, com és el cas de can Dolcet, la resta de masos estan
habitats. També es fa palesa la vocació agrícola del sector
en el fet que existeixen restes d’hivernacles, avui sense ús, o
l’afeixament que s’ha fet recentment per sota del turó de can
Dolcet, per plantar-hi olivera amb reg de suport.
En aquest sector el paisatge agrícola el conformen conreus
llenyosos de secà (oliverars, ametllerars, i vinya) els quals no
només aporten una component de qualitat visual sinó que
ofereixen també un interès econòmic. Com ja s’ha esmentat
anteriorment, si es vinculessin aquests productes a una qua·
litat i proximitat sota l’empara d’una marca pròpia de la zona,
aquest valor socioeconòmic es podria veure notablement
incrementat.

En l’àrea de Can Martí Joan, principalment, es concentra un
gran nombre de parcel•les amb edificacions que ofereixen un
aspecte de desordre i poca qualitat urbanística. En alguns ca·
sos, l’activitat agrícola que es percep en aquestes parcel•les
està lligada a conreus de fruiters, com ara cirerers, i d’hor·
ta familiar. Justament, la presència d’aquest tipus d’activitat
agrícola ha donat lloc a la implantació d’una trama de tanques
protectores de tipologia molt diversa per impedir l’accés a les
collites. Aquesta particularitat tanmateix, s’aprecia en altres
zones on el conreu ha estat abandonat i on, evidentment, no
seria necessari continuar amb el tancament.
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A banda de la vocació agrícola també destaca, al límit
d’aquesta unitat, l’entorn de la riera de Can Dalmases i l’ai·
guabarreig amb el torrent de la Fumada. Els hàbitats fluvials
lligats a la riera i el tapís de fragments de vegetació humida
que cobreix la zona d’aiguabarreig confereixen a aquest es·
pai un valor singular dins del municipi. El mosaic de pinedes
mediterrànies amb brolla o màquia i terrenys de cultiu aban·
donats que estan en contacte amb aquests hàbitats fluvials
aporten més valor a aquest entorn en termes de conservació
de la biodiversitat.

Proposta d’actuació
L’experiència reeixida del cultiu d’olivera amb reg de suport,
que ja va començar el 2008 (llavors amb la plantació de més
de 17.000 plançons) i que ha continuat en l’àmbit de la baga
del turó de can Dolcet, és un clar exemple de la viabilitat de

Parcel·les a Can Martí Joan amb tancaments i edificacions molt diversos
que ofereixen una imatge de desordre urbanístic.

mantenir el sòl lliure per a ús agrícola amb rendibilitat eco·
nòmica. En una noticia de premsa (Regio 7 del 4 de maig
de 2008) es reconeixia que un dels seus impulsors també
havia demanat un pla especial per rehabilitar la masia de can
Dolcet que actualment està en runes per posar en marxa un
molí d´oli que podria servir a altres pagesos del poble. Dis·
posar d’un producte com l’oli montserratí pot ser un atractiu
per al consumidor final i per al sector de la restauració. En tot
aquest entramat, el Centre d’Interpretació de l’Oli hi podria
jugar un paper de dinamització per animar a la recuperació
i regeneració de parcel•les de conreus llenyosos adients,
així com altres activitats de suport com pot ser la ramaderia
extensiva, per a la pastura i manteniment del sotabosc de
les zones forestals per tal de minimitzar el risc d’incendi i el
tancament dels espais oberts.
L’èxit d’aquesta experiència, que a més s’ha dut a terme in·

Mostra d’un fragment del bosc de ribera en el sector del torrent de la Fumada que mostra tot el seu esplendor com hàbitat d’interès europeu.

Hàbitats d’espais oberts amb formacions de ginesta i llistonars (prats secs de Brahypodium retusum i prats terofítics calcícoles de la terra baixa situats per
sobre del torrent de la Fumada. Els prats sabanoides d’albellatge presenten una particular riquesa faunística raó per la qual es promouen programes de
conservació d’aquest hàbitat.
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corporant pràctiques de conreu ecològiques, encaixa per·
fectament amb les iniciatives existents de desenvolupament
d’un espai rural protegit als entorns de Montserrat. A més, la
combinació de conreus de fruiters amb tècniques d’agricultu·
ra ecològica amb el manteniment d’altres espais oberts amb
conreus herbacis, prats i pastures, seria de gran interès per
a la conservació de la fauna silvestre de l’entorn natural de
Montserrat.
Respecte de l’ordenació urbanística dels espais agrícoles
com ara Can Martí Joan, convindria que des de la normativa
del planejament urbanístic, o des d’unes ordenances comple·
mentàries, es regulessin, per al sòl no urbanitzable de caràc·
ter agrícola, les condicions de les edificacions, parcel•lacions,
usos admesos i no admesos, tipologies de tancament, xarxa
de camins, etc. D’aquesta manera es podria homogeneïtzar
i obrir el paisatge d’aquests sectors concrets que actualment
ofereixen un aspecte de desordre i opacitat. A més, en base
a aquesta normativa es podrien eliminar aquells tancaments i
altres estructures que envolten espais on l’activitat s’ha aban·
donat i ja no compleixen amb la seva finalitat. Actualment,
ja existeixen diferents exemples de municipis (o altres àm·
bits territorials) amb ordenances aprovades que regulen les
instal•lacions, les construccions i els usos en l’àmbit de sòl
rústic de valor agrícola o lliure permanent. Seria molt recoma·
nable consultar-les per poder orientar la normativa urbanísti·
ca de Collbató en aquests aspectes.
Finalment, el manteniment i millora dels hàbitats d’espais

oberts i fluvials dels retalls que es conserven a la zona de
la riera de Can Dalmases i l’aiguabarreig amb la Fumada,
seria una bona mesura per incrementar la biodiversitat del
municipi.

MÉS ENLLÀ DELS ESPAIS D’INTERÈS
Arrel de l’estudi de la documentació complementària lliura·
da per l’Ajuntament i de les converses mantingudes en les
reunions realitzades, s’ha cregut convenient apuntar algu·
nes idees i recomanacions bàsiques respecte tres aspectes
complementaris lligats a l’ordenació del sòl no urbanitzable
de Collbató.

PLA ESPECIAL VINYA NOVA – PLA DE
RECUPERACIÓ DE L’ÀLIGA PERDIGUERA
L’àliga perdiguera, com ja s’ha comentat, és una espècie ani·
mal emblemàtica a nivell internacional pel grau d’amenaça
que actualment la defineix (en perill, d’acord amb els criteris
de la UICN). En l’actualitat, en el sector oriental de la munta·
nya de Montserrat, dins el terme de Collbató, s’hi ubica una
parella. Tanmateix, en el sector central meridional de la Mun·
tanya (Vinya Nova), també dins el terme, existeix un territori
d’aquesta espècie, desocupat des del 1989. Diverses molès·
ties, relacionades amb l’ús públic, massa properes a l’àrea de

Recuperar la segona parella d’àliga perdiguera a Collbató és una possibilitat en la mesura que es gestionen els hàbitats dels espais lliures del municipi.
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nidificació, així com la manca de preses relacionada amb la
pèrdua d’hàbitats oberts en l’àrea de campeig, provocaren el
seu abandonament.
Actualment, el sector de la Vinya Nova concentra una im·
portant pressió humana tant pel que fa a l’ús relacionat amb
l’oferta de restauració que s’ofereix des d’aquest equipament,
com pel fet que és una de les portes a un sector de la mun·
tanya espectacular quant a cingleres, tant per a fer-hi recor·
reguts a peu com per a la pràctica de l’escalada, avui en dia
regulada.
El Pla Especial per al sector de la Vinya Nova, actualment en
procés de redacció per ordenar l’ampliació d’aquesta activi·
tat, pot ser una oportunitat per establir una sèrie de mesures
dedicades a millorar el factor clau del seu èxit, l’entorn natural
que l’envolta. En aquest sentit, aprofitar aquestes mesures
per intentar recuperar l’antic territori de l’àliga perdiguera pot
ser molt encertat ja que es tracta d’una espècie paraigües:
conservant aquesta espècie es poden conservar a totes les
que es troben dins el seu territori o les de la seva cadena
alimentària.
La recomanació seria avaluar i desenvolupar, en el seu cas,
aquesta proposta recolzats pels experts dels equips tècnics
del Parc natural de Montserrat i de l’equip de conservació de
l’àliga perdiguera de la Universitat de Barcelona, que tenen
els coneixements i l’experiència per valorar l’interès d’aquesta
possible recuperació. Aquests equips podrien elaborar un pla
d’actuació partint d’una diagnosi de l’estat actual, i un plante·
jament de les mesures més indicades a seguir, tant dedica·
des a minimitzar les molèsties properes al niu, com a millorar
la població de preses en aquest territori.

La presència del Parc natural de la muntanya de Montserrat és una oportunitat per propiciar que el municipi es valori més enllà d’aquesta ubicació
geogràfica.

A través de l’òrgan gestor de la muntanya de Montserrat es
destaca el paper de Collbató com a porta sud del Parc Natu·
ral. Per això es destaquen sobretot alguns dels itineraris pos·
sibles d’accés des d’aquest municipi i que des de l’Ajuntament
s’han complementat amb altres rutes. En total s’identifiquen
els següents itineraris excursionistes o turístics senyalitzats:
- Camí de la Vinya Nova
- Camí de l’Oli
- Camí de Sant Jeroni
- Camí dels Masos

PORTA D’ENTRADA DEL VESSANT
MERIDIONAL DE MONTSERRAT
El vessant meridional de la muntanya de Montserrat té com
a epicentre el municipi de Collbató. Aquesta ubicació als
peus de la serralada té a més dos accessos privilegiats: l’un
a través de la vall del Llobregat i la carretera B-112 que puja
paral•lela al torrent de la Salut, i l’altre a través de les sortides
de l’autovia A2.
Una de les oportunitats de la planificació urbanística del mu·
nicipi de Collbató és ordenar els accessos al Parc i fer que
la natura que envolta la trama urbana faciliti l’acostament de
la població al Parc i a la inversa, que el parc penetri a l’en·
tramat urbà. Aquest objectiu té bàsicament dos vessants: la
facilitació de l’accés dels ciutadans als espais verds urbans,
periurbans i a Montserrat, i la continuïtat de les cobertes ve·
getals, i per tant dels fluxos ecològics, cap a l’interior del nucli
de Collbató.
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Exemple de tòtem de senyalització de diferents itineraris que transcorren
per Collbató.
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- Camí dels Peregrins
- Camí de les Coves del Salnitre al Monestir de Montserrat
- Ruta de l’aigua i la pedra seca
- Ruta de les coves
- Rutes pel Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
- Camí Romeu de Martorell-Collbató-Montserrat: aquest és
un projecte que implicaria la recuperació del camí primitiu per
al trànsit a peu, en bicicleta o a cavall entre el pont del Diable
(Martorell) i Montserrat, amb finalitats culturals, esportives i
també religioses. Des del punt de la continuïtat del camí no
resultaria gaire complex. És evident que per endegar-ho faria
falta una coordinació entre els municipis de Martorell, Abrera,
Esparreguera i Collbató a fi de facilitar la definició del camí, la
seva senyalització, l’adequació en els pocs trams on faci falta
i la promoció dels llocs d’interès pels quals travessa. Aquest
era un camí de peregrinació a Montserrat amb una història de
més de sis cents anys.
Altres itineraris que s’inclouen són els senders de gran re·
corregut:
-GR6 Barcelona-Les Fonts-Collbató-Montserrat
-GR5 Sitges-Collbató-Montserrat-Canet de Mar
Quant a equipaments, que permeten no només reforçar el
paper turístic sinó també el lligam respecte al medi natural, és
nuclear el Molí d’Oli reconvertit en un Centre d’Interpretació
on, mitjançant plafons, fotografies i peces diverses, moltes
d’elles cedides pels pagesos del poble, s’explica la tradició
olivarera i oliera de Collbató, des de l’Edat Mitjana fins els
nostres dies. Aquesta equipament, i la promoció d’un segell
de qualitat pels productes agrícoles i de primer transformació
dels entorns de Montserrat, contribuirien en conjunt a enfortir
aquest paper de Porta de Parc, per part del municipi. Lògica·
ment, aquesta línia no es pot deslligar del manteniment dels
paisatges agrícoles relacionats amb l’olivera i l’ametller.

va l’ús públic vinculat al lleure i al turisme. Per aquesta raó
l’ordenació dels accessos a la muntanya, jerarquitzant-los en
funció de la seva capacitat i adequant-los a la intensitat de
l’ús, hauria de ser un dels objectius a valorar amb l’equip del
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
L’actual marc turístic, centrat en l’oferta de rutes a peu, en les
coves del Salnitre i en el molí de l’Oli, podria ampliar-se en
base a altres opcions interpretatives dedicades a la natura, o
fins i tot a la geologia. En aquest sentit, es disposen de valors
naturalístics que s’han apuntat en aquest informe (ornitolò·
gics) que permeten pensar en opcions per a un lleure actiu i
respectuós amb el medi. Així, les possibilitats de la serra dels
Gatells potenciant els espais agraris i oberts en el seu ves·
sant sud pot contribuir a que s’hi incrementi la riquesa d’ocells
i així fer més atractiu el “birdwatching”. Al mateix temps, els
espais oberts afavoreixen la viabilitat de l’espècie emblemàti·
ca en el sector: l’àliga perdiguera.
L’entorn natural de Collbató, concentra actualment l’oferta tu·
rística en tres punts: les coves del Salnitre, el restaurant de la
Vinya Nova i el sector de la Serra de la Guàrdia. En conjunt,
doncs, la demanda d’ús públic, tant per a l’escalada com per
a l’excursionisme, està excessivament concentrat, fet que
comporta una problemàtica d’hiperfreqüentació els caps de
setmana en determinats punts, que cal avaluar i reconduir.
Essencialment, l’excessiva freqüentació va associada a les
següents dinàmiques:
• Degradació dels sistemes naturals (pèrdua de biodiversitat,
• Degradació dels sistemes naturals (pèrdua de biodiversitat,
simplificació de la seva estructura, disfunció dels processos
ecològics, banalització del paisatge, etc), que pot arribar a
comportar la desaparició gairebé total de la coberta vegetal

Aquesta línia estratègica d’enfortir el paper del municipi com
a porta de Montserrat podria requerir un estudi de detall so·
bre les possibilitats encara no desenvolupades de foment del
turisme passant per Collbató. En aquest sentit, l’existència
d’un node d’accés bàsic com és l’estació dels FFGG “Aeri
de Montserrat” (tren, aeri, carretera) obre tot un ventall de
possibilitats per desenvolupar itineraris a peu circulars pas·
sant pel Monestir i, un cop a Collbató tornar al punt de parti·
da amb algun servei de transport amable amb l’entorn. Una
opció similar es podria plantejar amb bicicleta de cicloturis·
me, enllaçant el Monestir de Montserrat (accedint-hi amb el
cremallera) amb el Bruc i Collbató, per la carretera de Sant
Cecília al coll de la Maçana, i de nou amb l’estació de FFGG
“Aeri de Montserrat”.
És evident, però, que totes les accions que es duguin a terme
a favor de l’ús públic caldrà mesurar-les bé per tal que siguin
compatibles amb la conservació del medi natural, molt fràgil
i valuós, l’existència del qual és l’atractiu principal que moti·
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El disseny de la trama urbana del sector permet aportar solucions que compatibilitzin un creixement moderat d’habitatges i a l’hora dotar d’un paisatge
natural i agrícola de qualitat.
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en determinats sectors on es concentra la freqüentació.
• Impacte sobre la flora i la fauna rupícola causada per l’activi·
tat esportiva de l’escalada. Tot i que aquesta ja està prohibida
en nombrosos indrets caldria millorar tant la part informativa
com d’ordenació a partir d’indrets alternatius així com d’unes
normes d’aquesta pràctica.
• Introducció d’espècies exòtiques invasores. Tot i que aquest
procés es tracta més endavant de forma més detallada, cal
esmentar-lo donat que molt sovint va vinculat a l’entrada d’es·
pècies associada a l’ús públic.
• Aspectes relacionats amb la seguretat de les persones i la
qualitat de la visita. Més enllà de minimitzar l’impacte dels
visitants sobre el medi, l’ordenació de l’ús públic també ha
d’incidir en diversos aspectes relacionats amb les persones,
com ara la seva seguretat, la qualitat de l’experiència al Parc i
la informació i sensibilització ambiental, entre d’altres.
Per evitar, en la mesura del possible aquests efectes negatius
sobre el medi, seria recomanable:
• Valorar en cada cas la capacitat d’acollida del medi i or·
denar els fluxos de visitants per tal d’adequar-los a aquesta
capacitat sense que es produeixi una degradació significativa
del medi.
• Establir tots els elements necessaris per tal de garantir que
l’experiència de visita dels espais singulars de la muntanya
de Montserrat del terme permeti sensibilitzar a les persones
sobre la importància i els valors de l’espai natural.
Finalment, cal indicar, tot i que resultaria innecessari per evi·
dent, que el principal factor que condiciona i l’evolució dels
hàbitats i del paisatge és el risc d’incendis, un aspecte que cal
incorporar de forma central en qualsevol pla o projecte que es
desenvolupi en el marc del municipi.

FRONTERA URBANA
Com ja s’ha esmentat, el fet que la trama urbana de Collbató
ocupi una posició de proximitat al Parc Natural de la Munta·
nya de Montserrat suposa una pressió d’aquest àmbit urbà
sobre l’espai natural protegit, que es materialitza en l’exis·
tència d’impactes continuats inherents a la pròpia naturalesa
urbana, així com pertorbacions de caràcter més puntual però
d’una major intensitat. A continuació s’esmenten els principals
impactes (espècies invasores, contaminació del medi, lumíni·
ca i sònica) i pertorbacions (sobretot els incendis forestals).

invasores, ja siguin animals o vegetals.
Les recomanacions bàsiques vinculades a aquest tipus de
pertorbació són:
• Estudiar l’impacte real de les espècies exòtiques invaso·
res existents en l’àmbit de Collbató i informar els propietaris
d’habitatges limítrofes amb els espais lliures sobre la proble·
màtica de les espècies exòtiques que s’introdueixen al medi
natural des dels jardins, així com transmetre recomanacions
en aquest sentit.
• Treballar conjuntament amb els viveristes del municipi, i dels
entorns, per tal de desenvolupar les iniciatives existents a Ca·
talunya sobre la utilització d’espècies vegetals en jardineria
que no representin un risc invasiu per al medi natural.
• En les activitats o documents sobre l’ús del medi natural,
incorporar dades sobre la problemàtica d’alliberar espècies
al•lòctones a l’entorn natural i especialment en zones prope·
res al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
Contaminació del medi
El fet que hi hagi zones d’accés que comporten una certa
massificació, cas de les coves del Salnitre, propicia els abo·
caments de brossa al medi natural. En aquest sentit, caldria
desenvolupar les actuacions necessàries per eliminar la con·
taminació puntual al voltant d’edificacions o infrastructures,
així com d’activitats marginals que s’identifiquen.
De forma més difusa, la ciutat emet llum i soroll cap a l’interior
de l’espai natural de Montserrat. Per la posició del municipi
respecte al Parc natural de Montserrat el municipi disposa
d’un Pla d’adequació de l’enllumenat públic a la llei de preven·
ció de la contaminació lumínica. Per això, qualsevol mesura
addicional que afavoreixi el cel fosc (minimització de la con·
taminació lumínica nocturna) contribueix a la conservació de
la biodiversitat.
Minimització del soroll de l’A2
En aquest sentit, existeixen nombroses experiències, tant en
carreteres a l’Estat espanyol com a fora, en les quals s’ha

Introducció d’espècies invasores
Els jardins dels habitatges són el principal focus d’entrada
d’espècies exòtiques invasores en l’àrea del parc natural. Ate·
sa la proximitat de Montserrat caldria incidir des de l’àmbit de
l’educació i la comunicació per incidir en el control d’espècies
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Establir una faixa de vegetació amortidora del soroll a banda i banda de l’A2
és una opció perfectament factible i d’inversió econòmica moderada.
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establert faixes arbrades i arbustives perennifòlies que funci·
onen com a esmorteïdors del soroll i no suposen una despe·
sa excessiva (ni en la implantació ni en el manteniment), tot i
que cal un disseny previ i planificació acurada. El tram lineal
de l’A2 que caldria intervenir seria de 4 km en dues línies de
plantació a dreta i esquerra. Tanmateix, resultat evident que
aquesta acció caldria desenvolupar en el marc del conjunt de
l’afectació de l’autovia té sobre el Parc natural, i no només a
Collbató, per a la qual cosa caldria fer-ho en el marc del punts
de trobada i mecanismes de coordinació existents.
Incendis forestals
La frontera entre els assentaments urbans i el medi natural i
les infraestructures viàries que circulen arran del perímetre
de la muntanya de Montserrat constitueixen focus potencials
de risc d’incendi, situació que persisteix tot i les mesures pre·
ses per a la prevenció d’aquest risc.
Per tal d’evitar aquest tipus de pertorbació, a banda d’incidir
en l’educació i comunicació, seria recomanable, en el marc
dels plans i projectes de prevenció d’incendis municipals i de
major escala:

La regeneració de la vegetació natural post-incendi manté un alt risc
d’incendi si no s’adopten pràctiques de gestió silvícola adequades, com
s’aprecia a la Serra dels Gatells.

• Efectuar les actuacions necessàries sobre el medi natural
(restauració, gestió de la vegetació, etc.) per tal de millorar
la regeneració de les possibles àrees afectades per incendis
forestals, i en general dels ecosistemes, la per tal de millo·
rar-ne la seva maduresa ecològica, diversitat, estabilitat, i
per tant, resistència i resiliència, davant de possibles noves
pertorbacions.
• Incorporar les mesures necessàries de reducció del risc
d’inici i propagació d’incendis forestals, tant amb el tractament
adequat de la vegetació com amb l’establiment, si s’escau,
d’altres elements necessaris (franges, punts d’aigua, etc.).

La serra dels Gatells presenta en el seu vessant meridional una cobertura
de forest en regeneració tot i que tradicionalment havia estat agrícola.
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CARTOGRAFIA TEMÀTICA
La informació d’aquesta memòria és el resultat del buidat i in·
terpretació de les diferents capes temàtiques que composen
el sistema d’informació geogràfica dels espais lliures de la
Diputació de Barcelona (SITxell), així com del treball de camp
realitzat, i de l’anàlisi de la diferent documentació lliurada per
l’Ajuntament de Collbató.
Els diferents mapes que s’adjunten a aquesta memòria són:
De l’àmbit de Collbató:
- Cobertes del sòl (2005)
- Cartografia dels hàbitats (2008)
- Valoració botànica dels hàbitats (2008)
- Valor de conservació dels ocells a l’estiu i a l’hivern
- Ús del territori de l’àliga perdiguera (2006)
- Valor de conservació dels mamífers
- Valor de conservació dels rèptils
- Valor de conservació de les papallones diürnes
- Dinamisme del sector agrari (cens agrari 1999)
- Cobertes del sòl (1956)
- Figures de protecció del planejament territorial
De l’àmbit de la Serra dels Gatells:
- Cobertes del sòl (2005)
- Cartografia dels hàbitats (2008)
De l’àmbit dels Plans:
- Cobertes del sòl (2005)
- Cartografia dels hàbitats (2008)
De l’àmbit de Can Guineu:
- Cobertes del sòl (2005)
- Cartografia dels hàbitats (2008)

Més informació
Es pot visualitzar, consultar i descarregar les metadades de
les cartografies originals utilitzades a la web del SITXELL:
http://www.sitxell.eu
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ANNEX
FITXES DEL MANUAL D’INTERPRETACIÓ DE LA CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS DE CATALUNYA CORRESPONENTS
ALS HÀBITATS MÉS BEN VALORATS BOTÀNICAMENT DEL MUNICIPI DE COLLBATÓ.
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