
elbutlletí abril 2014

 8 8 8

Collserola és Parc Natural des 
de 2010, i ara cal concretar 
moltes de les coses que això 

significa. Aquest és, doncs, el millor 
moment perquè les santjustenques 
i santjustencs reflexionin sobre com 
volem que sigui la nostra muntanya, 
quina protecció li volem donar i quin 
ús en volem fer, assenyala el regidor 
d’Espai Natural, Pere Orriols, 
qui considera que l’elaboració del 
Pla Especial de Collserola constitueix 
un moment crucial en la definició dels 
projectes de futur per a la serralada que 
dóna aixopluc, aire, riquesa biològica 
i ambiental, il·lusió, alegria i, tantes 
altres coses que de ben segur cadascú 
de nosaltres valorarà a la seva manera.

L’Ajuntament de Sant Just Des-
vern convoca la ciutadania a par-
ticipar en aquesta reflexió.

En un primer pas, es realitza-
rà en el si del Consell Municipal 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
obert a tothom, i la voluntat és 
estendre-ho a altres activitats de 
debat.

Els temes que està previst trac-
tar son:

• Les bicicletes són omnipre-
sents a la serra. Cal establir nor-
mes oficials i aplicar sancions da-
vant les infraccions?

• Cal possibilitar i fomentar l’ús 
agrícola de la part més propera 
al municipi com a mesura que fa-
cilita la biodiversitat, la promoció 
econòmica, el consum de proxi-
mitat i la protecció contra incen-
dis? Quin tipus d’agricultura seria 
la més adient?

• Quin tracte es dóna a les ma-
sies que estan dins el parc? Com 

facilitarem la seva viabilitat eco-
nòmica? Quines limitacions han 
de tenir? Quins usos hi són ac-
ceptables?

• Quin tractament han de tenir 
els equipaments construïts dins 
el parc natural?

• Quins espais podrien ser els 
adequats com a zona d’entrada 
al parc o d’especial intensitat d’ús 
lúdic? Quin tipus d’instal·lacions 
s’hi podrien ubicar?

• S’ha de restringir l’ús noc-
turn del parc? Cada vegada més, 
en grup o individualment, es re-
alitzen excursions nocturnes amb 
ús de llums, alterant sensiblement 
les condicions de vida de la fauna 
del Parc.

• Hi ha algun espai concret que 

convingui protegir especial-
ment?

• Quin tracte s’ha de donar als 
diferents vials? Es podrien desa-
fectar les reserves viàries? Cal pri-
oritzar determinats senders?

• Podria aquest Pla especial pro-
moure la desclassificació de la zona 
prevista d’equipaments entre Mas 
Lluí i Can Mèlich?

• I què passa amb els caçadors? 
Hi ha qui ho considera una activi-
tat perillosa, però en canvi sem-
blen imprescindibles per mantenir 
determinats equilibris cinegètics.

El que es tracti s’aportarà a l’equip 
redactor del Pla Especial que ha 
d’aprovar la Generalitat de Catalu-
nya, amb les aportacions de tots els 
municipis amb terme a Collserola. 

Mou-te per Collserola

Ajuda a decidir el futur de Collserola i participa 
al Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat 
28 d’abril a les 19 hores a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. 

Debat obert sobre com vol Sant Just incidir en la regulació 
i protecció del Parc Natural.

Informació al web www.consensus.cat/santjust/


