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VIURE

MEDI AMBIENT

2012
Última edició de la Festa al
Cel. El gener del 2013 comença a plantejar-se la suspensió del festival, però el
gener del 2014, a instàncies
del PP, la comissió de Presidència expressa la seva voluntat de recuperar-lo

Les activitats nocturnes cada vegada són més freqüents a Collserola

MANE ESPINOSA / ARXIU

L’ús nocturn de
Collserola, a debat
XAVIER CERVERA

L’APUNT

L’F-1 de l’aire
passarà per
Lleida-Alguaire
]
]L’aeroport de Lleida-

Alguaire acollirà entre
el 29 de maig i l’1 de
juny, diumenge, l’Air
Race F1 (fórmula 1),
un campionat de curses
aèries molt popular als
Estats Units i que per
primera vegada es farà
en territori europeu.
El campionat es disputarà a Alguaire com a
prova pilot per a l’organització d’un festival
europeu de curses aèries
d’aquesta categoria. A
la competició hi participen un mínim de vuit
avions que faran curses
en un circuit de 8 quilòmetres i que arribaran a
velocitats de fins a 450
quilòmetres per hora. La
festa aèria coincidirà
amb el campionat d’Espanya de vols acrobàtics
i tindrà un cost de
90.000 euros que seran
assumits a parts iguals
pel Govern, l’Ajuntament i la Diputació de
Lleida. El festival substituirà l’October AirFest,
que es va fer el mes d’octubre de l’any passat. /
P. Echauz

Barcelona
descarta prohibir
les activitats de nit
i amb llums fora del
pla de protecció
del parc natural
LLUÍS SIERRA
Barcelona

La Plataforma Cívica per a la
Defensa de Collserola promou
des de fa mesos una moció per
prohibir les activitats esportives i lúdiques nocturnes (i que
suposin l’ús de llums) en l’àmbit del parc natural. L’Ajuntament de Sant Cugat va assumir
i va aprovar per unanimitat la
moció, que suposa elevar al consorci del parc la proposta de
prohibició.
El
ple
de
Cerdanyola també la va aprovar, però variant-ne el text inicial de manera que en lloc de
“prohibir” va optar per “regular” aquestes activitats nocturnes amb llum artificial.
La setmana passada, el regidor de Medi Ambient de Barcelona, Joan Puigdollers, va rebre tres representants de la plataforma i els va manifestar que
el govern municipal no està disposat a prohibir aquestes activitats, així sense més ni més, i
que en tot cas el pla de protecció del parc natural, l’avantprojecte del qual està en fase de redacció, n’hauria d’incloure una
regulació.
L’increment, de vegades incontrolat, de l’ús lúdic i esportiu del parc natural preocupa
els responsables i les entitats
mediambientalistes. Tant de
dia com de nit. Marià Martí, director gerent del consorci de
Collserola, ha reconegut que
l’incivisme de ciclistes, tot i ser
encara minoritari, se’ls està escapant de les mans, als responsables del parc.

Els llums nocturns, i més si
són múltiples i en moviment,
poden afectar la fauna, alterarlos els hàbits i els ritmes biològics adaptats al dia i a la nit.
En les més de 8.000 hectàrees
del parc natural de Collserola
hi ha més de 200 espècies d’animals vertebrats i unes 700
d’invertebrats.
La moció de la plataforma cívica pretén que els ajuntaments amb territori al parc natural demanin al consorci que
estableixi “la prohibició expressa de transitar per dins dels límits del parc natural, especialment en grup, durant les hores
nocturnes fent ús de llums, sigui corrent, amb bicicleta o a
peu, amb finalitats de lleure o
esportives”. Els promotors de
la moció accepten que s’hi in-

Collserola
en xifres
8.295,09 hectàrees de
parc natural
9 municipis
El Tibidabo és el cim més
alt (512 metres)
Més de 200 espècies
d’animals vertebrats
Més de 1.000 espècies de
plantes superiors
Més de 10 milions d’arbres
Més de 2,5 milions de visites l’any (un 80% de residents als municipis on és
ubicat el parc).
El 42% dels usuaris accedeixen al parc amb transport privat,
Més de 200 activitats en
grup autoritzades cada
any, que sumen unes
60.000 persones

trodueixin canvis (com es va
fer a Cerdanyola) i substituir
“prohibir” per “regular” o altres termes. “Volem que s’obri
el debat entre els polítics i les
entitats”, aclareix Rosa Guallar, de la plataforma cívica.
“L’ús de Collserola com a espai
esportiu fa deu anys que augmenta, i l’ús nocturn, tot i que
encara no s’ha desbordat, també creix exponencialment”, afegeix Guallar.
No costa gaire, consultant
webs d’entitats i clubs, trobar
convocatòries de proves ciclistes i caminades col·lectives nocturnes per Collserola. Hi ha
proves, algunes de pagament,
que apleguen centenars de participants. Marià Martí assenyala que “sempre hi ha hagut marxes nocturnes organitzades per
clubs excursionistes, abans
amb fanals, després amb llanternes”. Això no obsta que el director gerent del consorci es
mostri preocupat. “L’ús nocturn del parc és una tendència
nova que ens preocupa, i si és
amb llums, tenim més objeccions”. Encara així, tampoc no és
partidari de la prohibició per
sistema d’aquestes activitats.
Serà més lògic, argumenta Martí, que el futur pla de protecció
dibuixi bé quins itineraris admeten activitats en grup durant el dia, i quins itineraris no,
i el mateix (més restrictiu) per
a les nits. “No em preocupa el
passeig de les Aigües (que ja és
prou freqüentat), però sí altres
zones en les quals s’hauria de
restringir l’activitat nocturna”.
El cas és que l’elaboració del
pla de protecció és lenta i per a
molts arribarà tard. Amb aquesta perspectiva, la plataforma cívica no renuncia que altres
ajuntaments, i en el cas de Barcelona els grups de l’oposició,
facin seva la proposta de la prohibició o regulació, sense esperar a la redacció definitiva del
pla de protecció.c

