ATUREM LA PRESIÓ URBANÍSTICA AL PARC DE COLLSEROLA
ELS CIUTADANS I LES CIUTADANES DE L'ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA us donem la benvinguda al Congrés Mundial de
Conservació de la natura d'IUCN que reuneix a més de 8.000 participants
d'arreu del món per a discutir, compartir, assabentar-se i actuar per a un
món divers i sostenible i per a protegir la biodiversitat al voltant del món.
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PERÒ, mentre les discussions estan tenint lloc, a l'àrea metropolitana de
Barcelona,
ELS ADMINISTRADORS
LOCALS
I
REGIONALS
FRACASSEN A L'HORA DE PROTEGIR el nostre PARC. Si gira els seus
ulls cap a la part alta de la ciutat descobrirà un gran bosc de 9000
hectàrees al cor de la nostra àrea metropolitana. Cap altre ciutat del món
no té tal parc natural al mig de 4 milions de persones. Gran part de l'espai
del parc es protegeix, suposadament, sota Natura 2000 programa de la
Unió Europea. EL PARC DE COLLSEROLA ESTÀ PATINT UNA PRESSIÓ
CREIXENT D'ÀREES URBANES CIRCUMDANTS.
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LES ADMINISTRACIONS REGIONALS I LOCALS RETARDEN LA
DECLARACIÓ DE LLEIS QUE PROTEGEIXEN el Parc de Collserola. Els
administradors locals mentrestant es beneficien de la construcció d'unes
muntanyes russes al cor del parc amb diners públics només per a un
propòsit econòmic, tallant arbres únics. Els administradors regionals estan
planejant foradar el parc natural amb autopistes, túnels i
desenvolupaments grans. El resultat és una pèrdua gran de fauna, espais
naturals i degradació d'ecosistema per a generacions futures.

LES ADMINISTRACIONS REGIONALS I LOCALS RETARDEN LA
DECLARACIÓ DE LLEIS QUE PROTEGEIXEN el Parc de Collserola. Els
administradors locals mentrestant es beneficien de la construcció d'unes
muntanyes russes al cor del parc amb diners públics només per a un
propòsit econòmic, tallant arbres únics. Els administradors regionals estan
planejant foradar el parc natural amb autopistes, túnels i
desenvolupaments grans. El resultat és una pèrdua gran de fauna, espais
naturals i degradació d'ecosistema per a generacions futures.

Nosaltres, ciutadans i ciutadanes de l'àrea metropolitana de Barcelona, no
volem només reunions i tallers sinó lleis que protegeixen de veritat.
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Cap autopista més, cap túnel més, cap edifici més en el Parc de
Collserola. Demanem respecte a les decisions ciutadanes: protegim
el parc.
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SALVEM EL PARC DE COLLSEROLA TOTS I TOTES JUNTES.

http://collserola.org

http://collserola.org/salvemelparcnatural/
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