Senyor/a ***, candidat/a a alcalde/ssa a l'ajuntament
de Barcelona:
Les ciutadanes i ciutadans i les entitats que treballem per aconseguir
que la preservació de Collserola deixi de ser únicament un esment
buit de contingut propi d'èpoques electorals i finalment esdevingui
una realitat, us adrecem aquesta demanda davant de la situació molt
greu que pateix aquest espai natural excepcional.
La ciutadania assistim amb perplexitat al lamentable espectacle de
les reiterades declaracions públiques fetes durant els darrers temps
(no parlem solament de mesos, sinó d'anys!) per diversos
representants de les administracions i dels partits polítics que no
solament reconeixen la urgència d'augmentar la protecció de
Collserola, sinó que han anunciat la seva declaració com a Parc
Natural.
Mentrestant la voracitat urbanística, les execucions constants
d'obres i activitats de tot tipus conseqüència de les reserves de sol
establertes pels conceptes i previsions de l'obsolet però
increïblement vigent Pla General Metropolità (de 1.973!) estan
malmeten la viabilitat de Collserola com a espai natural.
Entre molts d'altres, podem recordar anuncis de la imminència de la
declaració de Parc Natural a càrrec de Salvador Milà i de Francesc
Baltasar, respectivament com anterior i actual Conseller de Medi
Ambient, de Josep Perpinyà com a vice-president executiu del
Consorci de Collserola, d'Oriol Nel·lo com a secretari de Planificació
Territorial del Departament d'Obres Públiques o de la totalitat de les
revistes municipals que els ajuntaments adrecen a la ciutadania dels
nou municipis que formen part de Collserola.
Avui davant del procés electoral, us volem fer avinent que cal
rectificar
una
situació
que
tristament
protagonitza
l'ajuntament de Barcelona: és l'únic ajuntament del Consorci de
Collserola que no ha definit els límits de l'espai natural corresponent
al seu terme municipal que ha de formar part del Parc Natural.
Aquesta situació provoca la paràlisi en la seva declaració, paràlisi
dissortadament molt ben aprofitada pels promotors immobiliaris com
Nuñez i Navarro i d'altres, paràlisi que provoca que la ciutat
eixampli la seva urbanització a costa de l'espai natural de Collserola
fins assolir les cotes de la carretera de les aigües com es pot
comprovar al sector de Can Carelleu.
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La recent i insensata aprovació del pla especial del Cim del Tibidabo
per promoure-hi activitats de parc temàtic i incrementar un 100% el
nombre de freqüentacions (amb augment del vehicle privat!) els
propers anys demostren una ignorància profunda i decebedora de les
motivacions que han portat a la UE a declarar l'espai de Collserola
com a part de la xarxa europea d'espais protegits Natura 2000.
Us demanem que considereu aquests fets i aquesta demanda i alhora
us demanem que manifesteu amb tota claredat abans d'acabar la
present campanya electoral quin serà el vostre compromís concret i
real per a promoure la declaració de Collserola com a Parc Natural.

Prou dilacions: és urgent incorporar Collserola a la
xarxa de Parcs Naturals de Catalunya !
Us agrairem resposta en aquesta demanda. Rebeu la nostra
salutació.
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)
Barcelona, 14 de maig de 2007.
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