
Benvolgut Damià Calvet,
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Hem llegit a la premsa que l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès li ha demanat que
trobi una solució per a Sol i Aire i Mas Fortuny, urbanitzacions situades al municipi i
que  es  troben  fora  d’ordenació  urbanística,  i  la  solució  que  demana  passa  per
modificar l’aprovació provisional del Pla especial de protecció del medi natural i del
paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Aquest pla fa més de vuit anys que havia d’haver-se fet per tal de poder gestionar el
Parc  Natural  amb un mínim de  garanties  per  a  la  seva conservació.  Ara,  després
d’anys  de  tasca conjunta  de  les  administracions,  de  persones  i  col·lectius  com la
nostra plataforma, tenim per primer cop un PEPNat llest per aprovar. No és el millor
pla per a nosaltres i, tal com varem dir en les nostres al·legacions al pla, en la seva
redacció s’han omès molts apartats que tant la Plataforma Cívica per a la Defensa de
Collserola (PCDC) com d’altres entitats ecologistes demanàvem que s’incloguessin,
especialment pel que fa a l’augment de protecció, les mesures de conservació i les
garanties de connectivitat.

Tot i això, aquest pla és el fruit d’una feina consensuada que ara, des de l’alcaldia de
Sant  Cugat  es  demana  d’aturar  i  modificar.  Li  volem  recordar  que  el  Pla  inclou
l’extinció diferida de les edificacions fora d’ordenació que estan dins els límits del Parc,
i  aquesta tasca l’han de dur a terme els ajuntaments afectats,  és a dir, que és el
municipi de Sant Cugat qui ha de definir com i quan es farà aquesta extinció.

Per tot això, voldríem demanar-vos una entrevista perquè ens aclareixi quan quedarà
aprovat definitivament el PEPNat i el perquè d’un endarreriment injustificat que dura
ja mesos i  que fa que la  gestió  del  Parc  quedi  especialment  compromesa.  També
voldriem saber com es pensa dotar el Parc dels recursos necessaris per implementar
el pla en els pròxims anys.

Cordialment,

Josep Lluis Moner
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