
Comunicat de l'Associació Cerdanyola Via Verda 

La Coordinadora Via Verda sorgí l'any 1997 a partir de les propostes for-
mulades pel Fòrum Terrassenc, entorn de la defensa del corredor biològic 
Sant Llorenç - Collserola. 

Anys després es transformà en Associació Cerdanyola - Via verda.

Han estat anys intensos d'informació, recursos administratius i judicials, de 
mobilitzacions i sobre tot de rigorosa investigació. L'opacitat de totes les 
institucions ha estat un entrebanc per conèixer els interessos dels poders, 
econòmics i especulatius, que amagaven cada una de les accions sobre el 
territori. 

Malgrat això, l'obstinació i dedicació de membres de l'Associació han posat 
al descobert les accions poc clares i de vegades no públiques del poder de 
la representació pública, Ajuntament, Agències, Consorci,.... Els interessos 
en la Plana del Castell, els desastres ecològics dels abocadors, la no defen-
sa de la preservació total de Collserola, en són un clar exemple.

Des de l'Associació, en representació del moviment ciutadà, hem intentat 
afrontar amb decisió aquests problemes, alhora que hem ofert propostes 
clares i ben estudiades. Però, cal dir-ho, els representants en el govern fins 
ara de l'Ajuntament de Cerdanyola, han demostrat poca valentia, quan no 
insensibilitat i silenci opac, còmplice d'aquests interessos econòmics i espe-
culatius. 

Hem passat per èpoques de molta activitat i d'altres amb petites crisis par-
ticipatives, però des de fa uns anys la manca de recanvi, sense augment 
dels i les activistes, ha fet minvar les accions més visibles. Malgrat això, al-
guns membres han continuat treballant en la defensa de Collserola, la mo-
bilitat i la important lluita contra els efectes dels abocadors de la Plana.

Aquesta situació, que no hem sabut o pogut remuntar, fa que, en la darrera 
assemblea, es donés per aturat l'activisme de l'Associació. A partir d'ara, 
l'únic que mantindrà l'Associació serà el compromís amb els dos conten-
ciosos que tenim front l'Administració, sobre els sòls contaminats dels abo-
cadors i sobre el projecte del Centre Direccional. Aquests contenciosos po-
den durar uns tres anys aproximadament.

Continuem pensant que és la societat civil, amb la seva força, qui pot man-
tenir les reivindicacions i la pressió als poders polítics, com s'ha demostrat 
en altres aspectes socials i nacionals de la nostra societat. 

Desitgem, per tant, que en els propers temps apareguin nous moviments en 
defensa del medi com a relleu del que ha estat l'Associació. 
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El medi ambient i la preservació, necessita tant de la vigilància i denuncia 
dels projectes especulatius i destructors, com de la consciència individual i 
col·lectiva sobre la Terra que deixarem a les generacions properes. Aquesta 
defensa no és un arma partidista per erosionar l'adversari polític, és un 
compromís ferm i clar de respecte en vers l'entorn i la resta de persones 
que hi conviuen.

Deixem un llegat de tot el que hem pogut fer, perquè creiem que pot que-
dar com a record i alhora com a base per persistir en el que ens espera, 
que serà el nostre futur ciutadà i el que una majoria vulgui i permeti que 
sigui.

Volem agrair tots aquells i aquelles que han cregut i/o han participat acti-
vament en l'Associació, en el moviment ecologista a Cerdanyola o en les se-
ves mobilitzacions, perquè han estat la base de tot el llegat de consciencia-
ció, de denuncia i de lluita d'aquests anys a la nostra vila.

Per últim, continuem posant-nos personalment a disposició de tots aquells i 
aquelles interessats en conèixer aspectes de la lluita portada a terme. Per-
què l'Associació pot desaparèixer però el nostre compromís amb l'entorn 
no.
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