Campanya per a la protecció dels terrenys agrícoles de can Codina i can
Canaletes a Collserola. Defensem Collserola. No al camp de golf.
Els terrenys de can Codina i can Canaletes, dins del parc de Collserola, tenen un alt interès
ecològic i patrimonial pel que estan inclosos dins del Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
Entenem que la proximitat de la serra de Collserola és un dels valors més importants que
Cerdanyola ha de protegir i potenciar.
Actualment s’ha tornat a presentar un projecte per construir-hi un camp de golf absolutament
inacceptable per raons ecològiques i socials com les següents:
• Encara que un camp de golf sembli un espai "verd" suposa una agressió gravíssima al
medi ambient, principalment a:
la flora local,
la fauna que viu a la serra i necessita les zones obertes per alimentar-se i reproduir-se,
pot contaminar el sòl, les rieres i les aigües subterrànies amb fertilitzants i pesticides,
amb efectes que poden durar dècades.
• És una operació immobiliària especulativa que imposa un negoci sobre el dret de tots els
cerdanyolencs a gaudir d’un entorn natural específicament protegit al PEIN.
• El camp de golf, conjuntament amb la supressió de la Via Verda i els projectes del túnel
d’Horta i la via cornisa son un model de creixement que atempta contra la serra de
Collserola.
• Posa en perill el patrimoni cultural i arqueològic de la zona com per exemple la possible
vila romana.
• L’actual model de creixement afavoreix una minoria econòmicament privilegiada a costa
de la majoria social més popular de Cerdanyola.
Per tot això demanem:
• Que no s’autoritzi la construcció del camp de golf.
• Que es garanteixi normativament la preservació d’aquest paratge pel seu interès natural i
patrimonial de forma que les activitats que s’hi duguin a terme siguin respectuoses amb
el medi.
• Que es doni un ús cultural a la masia de can Codina, l’ermita de Santa Maria de les
Feixes, el patrimoni històric i les restes arqueològiques d’aquest espai.
• Que es considerin les diverses alternatives existents al camp de golf.
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Recollida de signatures i adhesions a:
Comissions Obreres de Cerdanyola, carrer de Fontetes 18, 08290 Cerdanyola del Vallès, telèfon 936919052,
bar la Nit' carrer del Torrent,
bar la taberna del Tio Tom' darrere l'Ajuntament.




