Enquesta per protegir Collserola i el seu entorn
Benvolgudes i benvolguts representants dels diferents partits polítics,
Com sabreu, la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) està integrada per un ampli ventall
d’associacions, preocupades totes elles per conservar l’espai natural de Collserola, així com la plana vallesana i les valls
dels rius Llobregat i Besòs.
En aquest sentit, el passat mes de novembre de 2001 vàrem fer públic el "Manifest per un nou marc de protecció de
Collserola" que adjuntem amb aquest escrit.
Atès que la protecció del territori encara no urbanitzat de la regió metropolitana de Barcelona és un anhel d’un nombre
creixent d’habitants, pensem que és important que la ciutadania conegui les propostes concretes que els partits polítics
que aspireu a governar teniu de cara a posar fre a l’actual procés urbanitzador.
És per això que fem arribar una enquesta a tots els partits que es presenten a les eleccions municipals del 2003 als
municipis adjacents amb la serra de Collserola. Les respostes de les enquestes es faran públiques als mitjans de
comunicació després d’un treball de síntesi que farem des de la Plataforma Cívica.
Fugim ara expressament de demanar-vos un suport incondicional al manifest de la Plataforma Cívica, perquè entenem
que hi poden haver diverses propostes complementàries per un nou marc de protecció de Collserola i per una protecció
avui insuficient dels espais no urbanitzats de la plana i les valls.
Amb tot, és evident que ens agradaria veure en les vostres respostes unes propostes que permetin fer un salt qualitatiu
important per passar del discurs del desenvolupament sostenible a uns compromisos clars i indefugibles, per preservar el
nostre entorn natural i transformar l’actual model de creixement urbà basat en el consum de sòl, dels combustibles
fòssils i de l’aigua.
Us demanem que ens retorneu el qüestionari abans del 13 d’abril d’enguany.
Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
Us agraïm per avançat la vostra col·laboració.
Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola
http://Collserola.n3.net
Adreça de correu electrònic: plataforma_Collserola@SoftHome.net
Adreça postal: carrer de Jacint Verdaguer, 48 - Bústia de correus 117, 08750 de Molins de Rei
Telèfon de contacte: 93 680 27 51- Fax: 93 668 61 07

Entitats membres de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola:
Agrupació en Defensa de l’Entorn ALNUS de Sant Just Desvern - AEEC · Associació de Veïns de Montbau (Barcelona)
· Associació de Veïns Mont d’Orsà (Vallvidrera) · Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-AEEC) ·
Col·lectiu Agudells - Ecologistes en Acció (Barcelona) · Associació Cerdanyola Via Verda · Comissió Obrera Nacional
de Catalunya (CCOO) · El Senglar Verd de Vallvidrera · Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ·
Grup de Natura del Club Muntanyenc Sant Cugat - AEEC · Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) ·
Plataforma contra el túnel d’Horta.
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