COLLSEROLA, PARC NATURAL O NEGOCI AMBIENTAL?
Després de 13 anys d'autogestionar el que tenim en comú a la vall de Can Masdeu, hi ha una cosa
que ens ha quedat clara: sense Collserola Barcelona seria inhabitable, Nou Barris irrespirable i el
nostre projecte en concret inviable. Així que quan fa tres anys es va declarar el Parc Natural ens
vam alegrar molt, ja que dècades de lluita culminaven amb una victoria. Però ups, faltava una cosa:
un Parc Natural no és operatiu sense un pla d'usos, i aquest pas s'estava posposant una i altre
vegada.
Finalment, aquest 2015 s'ha presentat el pla, però... oh, quina sorpresa, hi ha coses que no quadren.
En primer lloc, la opacitat amb que s'ha realitzat. En segón lloc, s’hi introdueix una retallada que
considerem inacceptable: no considerar tot l’àmbit de l'antic PEPCo, amb el que s’exclou uns ambients de
transició, connexió i contacte amb la ciutat urbanitzada que, en els fets, redueixen la superfície del Parc. I

en tercer lloc, unes ambigües afirmacions sobre la "valorització dels recursos naturals" i els "serveis
ecosistèmics" que podrien obrir la porta a negocis ambientals no sempre compatibles amb la
preservació de la serra.
Per això ens sumem a la denuncia pública presentada per la Plataforma Cívica per a la Defensa de
Collserola, on s'aglutinen entitats de tots els municipis que formem part de la serra:
"Demanem el suport dels ciutadans/es per aconseguir que la Comissió institucional del Pla i la Generalitat
de Catalunya com a responsable primer del Pla retirin el document inicialment aprovat i s’iniciï una nova
redacció sota unes bases conceptuals noves, amb participació de les universitats i centres de recerca que
han aportat coneixement sobre els valors naturals de Collserola, de les entitats ciutadanes que han
mantingut una activitat de defensa i sensibilització sobre l’espai natural i amb consideració de les persones
residents en l’espai i dels diversos legítims interessos sempre que no agredeixin la preservació i millora dels
valors naturals de Collserola, que és l’objectiu prioritari que ha de vertebrar l’esperat Pla Especial de
Protecció i gestió del Parc Natural de Collserola".
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