Se suprimeix el projecte de construcció d’una carretera
de quatre carrils que havia de creuar Collserola

Les entitats ecologistes, la Plataforma No al vial de Cornisa i la
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, desprès de
molts anys de lluita per la conservació del medi natural de la
Serra, veuen amb satisfacció com el Consell de l’Àrea
Metropolitana (AMB) de Barcelona (amb els ajuntaments de
Molins de Rei, Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès) ha decidit
eliminar un dels perills més importants de fragmentació de la
serra de Collserola, la construcció del vial de Cornisa.
El Vial de Cornisa, un projecte d’autovia de setze quilòmetres a quatre carrils que fragmentava la serra
per la meitat des del Llobregat fins al Vallès oriental i amb un alt impacte mediambiental, especialment
en passar el seu traçat sobre la riera de Vallvidrera, reconeguda com a reserva natural per ser un dels
ecosistemes més importants de la serra, ha romàs a la programació d’infraestructures del serveis
territorials de la Generalitat de Catalunya des de fa 30 anys.
La construcció d’aquesta autovia, i d’altres infraestructures encara programades com el túnel Central i
túnel d’Horta, és incongruent davant la declaració de Collserola com a Parc Natural, infraestructures
innecessàries en haver-hi d’altres vies de comunicació entre les poblacions a ambdues bandes del parc.
Per tot això aquesta desprogramació, aprovada pel Consell de l’AMB, és molt important per conservar el
medi natural de la serra de Collserola alhora que queden protegits els sòls destinats a la construcció del
Vial de Cornisa.

A la lluita popular s’hi van afegir, posteriorment, alguns ajuntaments, com els de Cerdanyola, Sant Cugat
i Molins de Rei que també es van oposar a la construcció del Vial de Cornisa. Una vegada més la
cooperació entre associacions ecologistes, veïnals i ajuntaments condueix a un nou èxit en la millora de la
protecció de la serra.
És molt important que els ciutadans participin d’aquest moviment per a la protecció del Parc Natural de
Collserola, i que facin saber, a les administracions municipals i de govern, que desitgen protegir aquest
espai natural, únic al món dins d’una àrea metropolitana on hi viuen més de 3 milions de persones, que
gaudeix també de la protecció de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.

