Nota de premsa de l'Associació Cerdanyola Via Verda

Protecció d’espais naturals
Per la premsa local ens hem assabentat de la proposta del nostre Ajuntament via el seu
regidor Rafael Bellido i per mitjà del Consorci del Parc de Collserola de la iniciativa de
protegir autènticament la serra fent que els sòls urbanitzables que encara perviuen del
PGM 1976 passin a ser sòls forestals. Entenem que al nostre municipi es refereix de la
riera de Sant Cugat cap amunt. Evidentment que ens en congratulem i hi donem suport,
tota vegada que és el que sempre hem defensat en tots els fòrums i en les diverses visites a
la regidoria i als consells municipals de Medi Ambient i Mobilitat. Lamentem, però, que
no s’aprofiti per afegirhi la zona reservada per a la Via Verda i que apareix fins i tot als
plànols de la ciutat.
El senyor Bellido i l’alcalde Toni Morral han rebutjat en diferents ocasions la proposta del
Departament d’incloure aquell espai dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola, fet
sorprenent ja que la protecció de la Via Verda Sant LlorençCollserola no està prevista en
el nou Pla territorial metropolità. Actualment té una qualificació urbanística que permet
construirhi si es vol i de fet ells ja ho han programat, al∙legant necessitats.
Des de l’Associació Cerdanyola Via Verda aprofitem un cop més per expressar la nostra
preocupació per la situació de desemparament d’aquell tros de terra i demanem a
l'Ajuntament que, d'una vegada per totes, busqui de manera urgent una forma de protecció
valenta i definitiva amb visió de futur.
D’altra banda esperem que l’Ajuntament treballi també a consciència per trobar una
solució pels terrenys de can Codina i can Canaletes que, aquests si, estaran inclosos dins
l’àmbit del parc de Collserola, però, que tot i amb aixó seguiran podent ser construïts.
Demanem a l'Ajuntament que esmerci vertaders esforços en protegir i no tants en voler
construir , tal com està succeint fins ara.
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