
Comunicat de la Plataforma Cívica per a la Defensa de 
Collserola

Contra la corrupció i en defensa del bé públic

Des de fa temps, la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola -  PCDC 
de  nunciem   la destrucció del territori per construir, dins i al voltant del parc 
de Collserola, urbanitzacions, equipaments i infraestructures, que no es pot 
justificar per una necessitat de la ciutadania (per exemple, el tant per cent 
d'habitatge social tampoc no és el majoritari); ans al contrari, sempre s'hi han 
amagat interessos particulars i especulatius .

Des de fa al menys quatre anys que esperem que es declari Collserola “Parc 
Natural” (val a dir que molta gent creu que ja té aquesta categoria). De fet, fa 
pocs dies que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya havia d’aprovar el Decret de Parc Natural, cosa que encara no 
ha tingut lloc (  http://www.parlament.cat/getdocie/8010434?foo=23335994 ). 
Entenem que aquest  retard és  causat  per la  voluntat  dels  ajuntaments  de 
reservar terrenys per tal que no els afecti la futura protecció del parc.

El  Pla  Caufec  a  Esplugues (700  habitatges+1 hotel+Centre  comercial),  el 
Centre Direccional al bell mig de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç a Cer-
danyola, l'ampliació del parc d'atraccions del  Tibidabo, el projecte d’Escola 
Cumbres de los Legionarios de Cristo i múltiples construccions a la vessant 
barcelonina i arreu dels terrenys de Collserola, són alguns dels temes més co-
neguts, així com les grans infraestructures pendents. 

Tot plegat només s'explica com una oportunitat de negoci a gran escala que 
aportarà, en el millors dels casos, un bon ajut als ajuntaments corresponents. 
Per exemple, no oblidem el conveni urbanístic força avantatjós per als propie-
taris en què es reconeixia el dret a edificar a determinats propietaris/especu-
ladors amb terrenys de la vall de Sant Just, gràcies a la darrerament polèmica 
regidoria d'urbanisme de l’Ajuntament de Sant Just (abril-març 2005).

La serra de Collserola, al bell mig de l’àrea metropolitana, no té la protecció 
que mereix i necessita; encara, a gran part del seu territori i de la seva àrea 
d’influència, i contràriament a l'opinió dels experts ambientalistes i naturalis-
tes, s’hi està construint o s'hi pretén construir.

http://www.Collserola.org/
http://www.collserola.org/index_documents_basics.html
http://alnus.pangea.org/PCDV.htm#actual
http://www.pangea.org/alnus/
http://www.collserola.org/index_infraestructures.html%20
http://www.collserola.org/index_atemptats_Collserola.html
http://www.collserola.org/legionarios_cristo.html
http://www.collserola.org/index_tibidabo.html
http://www.viaverda.org/
http://www.moviments.net/noalplacaufec/
http://www.parlament.cat/getdocie/8010434?foo=23335994
http://www.collserola.org/manifest_collserola2005.html


Els ajuntaments compleixen els estrictes tràmits d’informació pública esta-
blerts per la llei, però sense que s'hagin produït els processos participatius 
amb la ciutadania en forma de debats, tot i la gran escala d’algunes de les 
afectacions dels projectes sobre aquest parc natural i el seu entorn. Sembla 
que als nostres ajuntaments els interessa més afavorir la promoció privada 
que l'opinió de la gran majoria de ciutadans de l’àrea metropolitana que vol 
conservar el Parc de Collserola.

Per causa dels darrers esdeveniments i escàndols polítics, que tots coneixem, 
bona part de la ciutadania, preocupada pel medi natural, sospitem que alguns 
dels projectes en curs que afecten la serra de Collserola i la seva àrea d’in-
fluència hagin pogut ser objecte de males pràctiques polítiques, negligència i 
corrupteles; i per tant, amb la consegüent pèrdua d’espais naturals.

Mentre esperem les investigacions pertinents, demanem que s’aturin i es revi-
sin tots els projectes aprovats pels ajuntaments al Parc de Collserola, i a la se-
va àrea d’influència, fins que la justícia no presenti les conclusions pertinents, 
atesa la seva evident i complicada reversibilitat.

La PCDC i  molts  ciutadans de l’àrea metropolitana ja  hem mostrat  durant 
aquests darrers anys la nostra ferma oposició als projectes urbanístics, petits 
o grans que afecten l’entorn natural, i no entendríem una pèrdua d’espais na-
turals causada per una especulació privada i/o pública.

Per tot això donem suport al comunicat de l'Associació Cerdanyola Via Ver-
da de 4 de novembre de 2009, i a la

Mobilització Popular en defensa del Bé Públic 

convocada per diverses entitats ciutadanes,

el proper 

21 de novembre, a les 18 h, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona 

Barcelona, 18 de novembre de 2009

Plataforma Cívica per la Defensa de Collserola
http://www.collserola.org
pcdcollserola@moviments.net

mailto:pcdcollserola@moviments.net
http://www.collserola.org/
http://viaverda.org/index_notes_premsa_VV.html#Roda

	Comunicat de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola

