A l’atenció de l’Alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz,
Hola, sóc la Paula Pujol Griñena, nascuda i veïna d’Esplugues, tinc 12 anys i
sóc Ambaixadora per la Justícia Climàtica de la Fundació Plant-for-the-Planet,
que es dedica a combatre el canvi climàtic plantant arbres arreu del món i
capacitant a nens i joves en la lluita contra el canvi climàtic. El motiu d’aquesta
carta és mostrar el nostre rebuig per l’imminent construcció del Pla Caufec.

Segur que la realització d’aquest pla urbanístic portarà a la ciutat
d’Esplugues molt moviment econòmic i molts beneficis a través dels
impostos que es cobraran als “nouvinguts”, però no es pot passar per alt que
també representa una greu AGRESSIÓ AL MEDI AMBIENT, ja que suposarà
construir “un mur” de ciment a l’entrada de Collserola, una nova zona
residencial que es composarà de més de 700 pisos, un centre comercial en la

zona sud del projecte urbanístic, tocant a l’Hospitalet i dues torres de 105
metres (23 plantes) d’alçada destinat a oficines al costat de l’antic restaurant
Tres Molinos, que també es troba en procés de convertir-se en un
supermercat Lidl.
Aquesta desproporcionada urbanització no tan sols massificarà d’edificis la
zona, sinó que tindrà un impacte greu contra el medi ambient, un increment
de la contaminació acústica i de l’aire degut a l’augment del trànsit de
vehicles, i també una desagradable contaminació visual i paisatgística, ja
que on ara es veu una zona verda de la muntanya de Sant Pere Màrtir des
de gran part d’Esplugues i l’Hospitalet Nord, es veuran edificacions i dues
immenses torres.
El Pla General Metropolità preveia que aquest sector fos una de les
principals entrades al parc de Collserola i, si se segueix endavant amb
aquest Pla, aquesta zona es convertirà en nou barri de ciment i s’eliminarà,
entre d’altres, l’actual espai de transició entre la zona urbana de la ciutat i la
zona verda de Collserola, prats i matolls, que serveixen de coixí i protecció
del Parc Natural, per la qual cosa els Incendis i altres factors de risc per la
natura s’aproparan més encara al Parc de Collserola, principal pulmó de
l’àrea metropolitana de Barcelona.

A més, s’eliminaran espais oberts amb molta fauna i flora, que
esdevenen zones d’alimentació per nombroses espècies de fauna que
viu dels arbres i que són fonamentals per a la conservació de la vegetació i
fauna de Collserola.
La urbanització d’aquest espai natural és un procés irreversible i
significa una pèrdua definitiva d’aquests espais verds, de la seva
biodiversitat i de la seva funció ambiental.
Tot i que bona part de la zona afectada es troba en un estat força
lamentable i degradat, aquest fet no és excusa ni justifica la
urbanització desmesurada ni la destrucció irreversible d’aquesta zona.
No serveix de res que Esplugues destaqui pels seus parcs i jardins si,
després, permet l’eliminació d’una part de la nostra muntanya.
Els nens, nenes i joves de Plant-for-the-Planet, volem manifestar el
nostre descontentament i rebuig davant qualsevol iniciativa que no
signifiqui la preservació i priorització dels espais naturals!
Ara és temps de cuidar el Medi Ambient, no de contribuir a la seva
destrucció. Fem polítiques i aprovem mesures en pro, no en contra de
la Natura. Perquè així, ens en beneficiarem tots.

Atentament,

Paula Pujol Griñena
Ambaixadora per a la Justícia Climàtica de Plant-for-the-Planet.

