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EL SENGLAR VERD
Casafranca, 43
08017 Barcelona
Telèfon: 934 069 393
Adreça electrònica: javieryparrilla@telefonica.net

Any de fundació: 1999

Nombre d'associats: 30

Àmbit geogràfic d'actuació: local.

Persones o grups socials a qui s'adreça: adults i gent gran.

Àmbits temàtics d'actuació: ordenació del territori; dret am-
biental; ciutats i ecologia urbana.

Objectius:
L’àrea d’actuació és la urbanització de la Budellera, situ-
ada al bell mig del Parc de Collserola.
L’objectiu de l’entitat és la defensa del medi natural, fent
compatible el procés d’urbanització, en tractar-se d’una
zona urbana, amb la conservació de l’entorn propi del
Parc de Collserola.

El Senglar Verd és un col·lectiu de veïns de l’entorn de la
Budellera que es van constituir per tal de defensar el medi
natural d’una hectàrea de terreny natural on s’havia de
construir una futura urbanització de 16 cases. Aquest
procés de construcció es va revelar totalment destructiu
pel medi natural. Des de llavors, aquest col·lectiu ha es-
tat lluitant tant per mitjà dels mitjans de comunicació
(han sortit nombrosos articles a La Vanguardia), com de-
fensant el territori davant l’Administració que no només
no ho feia, sinó que disculpava les actuacions particulars
de destrucció del medi. També es va demanar al Síndic
de Greuges que es pronunciés sobre la construcció urba-
na en zones que entronquen amb el Parc de Collserola.

El Senglar Verd va veure que la problemàtica específica
local havia de posar-se en comú amb altres problemàti-
ques específiques de la resta de l’espai natural de

Collserola, perquè la problemàtica prové d’una insufici-
ent protecció legal del medi natural de la serra de
Collserola. Per això col·labora amb aquesta plataforma
per tal d’educar les diferents administracions implicades
en el respecte al medi natural i per aconseguir que es
plantegi una revisió metropolitana conjunta d’aquest es-
pai natural de Collserola.

El Senglar Verd va donar a conèixer l’informe final del
síndic de greuges pronunciant-se sobre el tema de la cons-
trucció d’habitatges en zones amb classificació urbana
dins el perímetre del Parc. Considera el síndic que l’arti-
cle 17 de les Normes Urbanístiques del Pla Especial de
Collserola dóna unes directrius pel correcte entroncament
del parc i la ciutat i proposa a l’Ajuntament de Barcelona
que apliqui directament aquesta directriu de les normes
urbanístiques del Pla Especial. L’Ajuntament de Barcelona
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contesta dient que l’article 17 del Pla Especial només és
una recomanació que hauria d’aprovar en el futur el Pla
General Metropolità. Contesta llavors el Síndic que seria
desitjable adaptar el Pla General Metropolità a aquesta
normativa urbanística del Pla Especial. Es farà arribar
aquest informe del síndic a la Fiscalia de Medi Ambient.

Conclusions:

El Senglar Verd pensa que si una qualificació urbanística
permet la destrucció total de l’arbrat a qualsevol parcel·-
la del bell mig de Collserola, vol dir que aquesta qualifi-
cació no és l’adequada.

Existeix una normativa, article 17 del Pla Especial, que
faria disminuir la capacitat de construcció perquè s’hau-
ria d’adaptar la construcció al medi natural. Això entra
en conflicte amb el Pla General Metropolità.

L’Ajuntament no se sent obligat a aplicar una normativa
del Pla Especial que és només una recomanació.

L’Ajuntament té capacitat, si la seva voluntat és la pro-
tecció, per fer aplicar directament l’article 17 o per de-
manar un canvi del Pla General Metropolità, seguint les
directrius del Pla Especial. Però no ho fa.

Per què serveix doncs el Pla Especial en aquest cas? On
és la voluntat protectora del medi natural de l’Ajunta-
ment de Barcelona?

En resum, el síndic de greuges dóna la raó als veïns quan
diu que el Pla General Metropolità s’hauria d’adaptar a
la normativa urbanística del Pla Especial per un correcte
entroncament del parc i la ciutat i que l’Ajuntament po-
dria aplicar directament l’article 17 del Títol I de les Nor-
mes Urbanístiques del Pla Especial.
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