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Resposta de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola a la
proposta de Millores a la Font del Gos i cal Notari, objecte de la reunió
que va tenir lloc a la seu del Districte el 3-5-2017.

La  Plataforma  Cívica  per  la  Defensa  de  Collserola,  reunida  el  30-5-17,  ha
considerat la proposta de  Millores a cal  Notari  i  Font del  Gos objecte de la
reunió del 3 de maig esmentada. 

La  conclusió  a  la  qual  hem arribat  és,  en  definitiva,  la  mateixa  que  vam
exposar en la reunió.

La Declaració de Collserola com a Parc Natural l'any 2010, i el reconeixement
de Xarxa Natura 2000 l'any 2006, van confirmar que la majoria d'habitatges
dels barris de la Font del Gos i cal Notari estaven, en bona mesura, ubicats
dins la zona protegida i que, en tot cas, eren assentaments fora d'ordenació;
aquesta situació es manté des de fa 40 anys alhora que l'encara vigent PGM
n'assenyala alguns d'ells com a parc forestal.

Durant aquests darrers 40 anys, les diferents administracions municipals no
han  fet  cap  actuació  dirigida  a  resoldre  aquesta  manca  de  disciplina
urbanística que té lloc en el conjunt de Collserola i, si n'hi ha hagut alguna, no
l'han feta complir.

Actualment, però, s'està confeccionant el PEPNat corresponent a la Declaració
de Parc Natural, i creiem que és el moment adequat per corregir definitiva-
ment aquestes anomalies, amb els terminis i les solucions que es determinin
en cada cas,  i  retornar  aquests  entorns  a  la  condició  paisatgística  que els
corresponen, com a Xarxa Natura 2000 i com a Parc Natural 

Per tant, no podem estar d'acord amb aquest suposat Pla de Millores proposat
pels motius següents:

• Una gran part de l'actuació és dins del Parc Natural, en Xarxa Natura
2000,  en  una  zona  fora  d'ordenació  i,  per  tant,  va  en  contra  del
planejament.

• L'argument "és una mesura orientada a dignificar la vida de les perso-
nes mentre estiguin allà" significa no tenir, una vegada més, la intenció
de corregir  la situació,  ni  de donar solucions estables a les persones



afectades. És més, tot i que se'ns assegura que se'ls ha advertit que en
cap moment l'actuació  comportarà  la requalificació  dels  terrenys i  la
consolidació de la situació irregular, creiem que urbanitzar la zona els
dóna temps i, si més no, crea l'expectativa de revertir-ho en un futur.

Qualsevol  actuació  que  l'Administració  faci  a  qualsevol  de  les  urba-
nitzacions fora d'ordenació dins l'àmbit  del  Parc  donarà  peu a noves
reclamacions d'actuacions, infraestructures, vials o requalificacions, per
part de la resta d'urbanitzacions.

• Mentrestant, a la Font del Gos i cal Notari hem observat l'aixecament
d'alguna  construcció  de  manera  il·legal  (sobre  la  qual  ja  vam donar
coneixement). Demanem que es mantingui la vigilància i la intervenció
sobre aquestes construccions.

També, en ambdós barris hi ha cases buides, abandonades i/o tapiades,
que haurien de desaparèixer i les parcel·les n'haurien de ser restaurades
com a espai integrat al medi natural. 

 El cost de la intervenció (1.000.000 d'euros, segons se'ns ha indicat), és
un  alt  cost  per  a  una  actuació  provisional;  entenem  que  aquesta
quantitat  s'hauria  de  reservar  per  donar  solucions  definitives  al
problema de la situació irregular.

És per tots aquests motius que, 

1. Exigim la retirada del Pla de Millores de la Font del Gos i cal Notari.

2. Sol·licitem una reunió per rebre informació sobre els plans per abordar
solucions  a  urbanitzacions  fora  d'ordenació  en  terrenys  en  clau  no
urbanitzable dins del Parc Natural de Collserola en l'àmbit de Barcelona.

3. Demanem ser informats sobre quina comunicació s'ha establert amb el
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i quina n'ha estat la
seva resposta en aquesta proposta de Projecte.
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