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La Plataforma cívica per a la defensa de Collserola i CEPA  Ecologistes de Catalunya
s'oposen a la modificació de planejament urbanístic a gran escala a Sant Feliu de Llobregat
i proposen una alternativa més coherent amb l'entorn del parc de Collserola.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està promovent una modificació de planejament urbanístic a
gran escala a dins i a l'entorn del parc de Collserola. El projecte abasta des de Molins de Rei fins el Mas
Lluí santjustenc. Hi ha una notable pèrdua de qualificació de sòl forestal (262.000m2, clau 27), en favor
de sòl de parcs i jardins, sòl industrial, d’un nou viari d'accés a la cimentera, i de més equipaments i
habitatges. Tot i així, segons el Departament de Medi Ambient amb aquestes requalificacions no es perd
cap metre quadrat de zona protegida. També es pensa construir a la reserva del que podria ser el darrer
connector biològic de Sant Feliu amb el riu Llobregat, a la
frontera amb Molins de Rei i que actualment està del tot deixat.
CEPA  Ecologistes de Catalunya i la Plataforma cívica per a la
defensa de Collserola, a més d'altres entitats locals i persones de
Sant Feliu, han presentat al∙legacions a la modificació inicial en
la línia de desprogramar el nou vial que trinxaria els boscos del
torrent del Duc, que es proposa com a vial alternatiu a l'existent
i que hauria de dur a la contaminant cimentera. També estan en
contra de la requalificació en jardins del sòl forestal de zones
que actualment estan considerades Espais d'Interès Natural per
la Generalitat, ja que estan dins del Parc de Collserola i la Xarxa
Natura 2000. També proposen qualificar les zones agrícoles com a tal, per destacarne el seu valor
paisatgístic i com a element vertebrador del territori, ja que es vol qualificar, inconcebiblement, aquestes
zones també com a parcs i jardins.
Els ecologistes ens temem que en comptes de deixar aquestes zones amb el seu aspecte forestal o rústec,
les “tractin” com a zones jardí, transformantles o arrasantles com va passar al sector de la Xarxa Natura
d'Esplugues amb el Pla Caufec, o que en un futur les requalifiquin com a urbanitzables, cosa que fan
contínuament els ajuntaments metropolitans*.
El promotor de les requalificacions és Paz Dorado, la mala reputació del qual per imputacions de frau i
malversació de diners públics ens fa pensar en que els interessos que mou aquesta operació no són del tot
lícits.
Aquesta modificació de PGM també te algunes coses bones, trasllada part de l'edificació prevista al PGM
del 1976 fora del Parc de Collserola, alhora que desqualifica alguns vials de l'obsolet PGM. Tot i així, en
conjunt ens sembla un altre despropòsit a l'espai natural de Collserola, que desnaturalitza i destrueix
l’espai natural que podem gaudir en l'actualitat. Això just abans de la declaració del Parc Natural que no
arriba mai, tot i el compromís d'aquest govern i les promeses del Departament de Medi Ambient i
Habitatge des de l'any 2005 de ferho*.
Per a les entitats i persones que defensem un equilibri territorial i desenvolupament sostenible, aquesta
modificació de PGM és un dels molts motius que fan que ens afegim com a protesta a la manifestació del
22 de març de 2009 a Barcelona, contra la política ambiental del govern de la Generalitat. En aquesta
manifestació evidenciarem la quantitat d'agressions al territori que causen les polítiques d'aquest govern*.
* Cita d'Oleguer Farràs (tel. 647330788)
Alnus / CEPA  Ecologistes de Catalunya de Sant Just Desvern
Plataforma Cívica per a la defensa de Collserola
+ info modificació PGM: http://www.pangea.org/alnus
http://collserola.org/salvemelparcnatural/

