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L
a muntanya de Montjuïc ha dit

prou. A la zona verda més impor-

tant de Barcelona, ja no hi caben

més instal·lacions esportives ni pistes

d’aeromodelisme ni hotels ni restau-

rants ni tampoc la gossera municipal

de la ciutat. Almenys, així ho entenen

les més de 400 entitats que han signat

un manifest per emplaçar l’Ajuntament

de Barcelona a repensar una decisió

que, diuen, ha estat “unilateral” i no ha

comptat amb l’opinió majoritària del

teixit associatiu i ciutadà del districte

de Sants-Montjuïc.

Una de les impulsores del manifest,

la presidenta de l'Associació de Veïns

de la Satàlia, Anna Menéndez, creu que

el consistori manté un discurs

mediambiental políticament correcte,

per una banda, però que impulsa actua-

cions que malmeten la muntanya, per

l’altra: “Els usos que té actualment la

muntanya no s’ajusten a la seva condi-

ció de parc i, mentre aquesta contrarie-

tat no es resol, el consistori continua

degradant el penya-segat amb equipa-

ments com la gossera, per no parlar de

futurs projectes com l’escola de jardi-

neria o la Casa del Marroc”. En aquest

sentit, el president del Centre d’Estudis

de Montjuïc (CEM), Oriol Granados,

recorda que el terreny on es vol projec-

tar el parc d’animals “actua com a

corredor biològic i àrea d'alimentació

per a ocells com el xoriguer o l'espar-

ver” i alerta dels riscos. Assegura que

“l’emplaçament escollit és un dels

únics paratges de la muntanya que con-

serven més valors naturals biològics,

geològics, històrics i arqueològics” i

qualifica la projecció de la gossera com

un “atemptat mediambiental”.

Actualment, l'espai elegit, una

zona verda d'1,8 hectàrees entre el

cementiri i el Jardí Botànic, serveix per

emmagatzemar els arbres que són reti-

rats dels carrers per obres. Es preveu

que el cost de l’operació s’elevi fins als

7,6 milions d'euros.

Un pla participatiu estèril

Des de l’any 2007, el consistori barce-

loní manté obert un procés participatiu

amb les associacions i el veïnat per

decidir el futur del que anomenen Parc

d'Acollida d'Animals de Companyia

(PAAC). Segons la ciutadania, en una

primera fase, les representats munici-

pals es van comprometre a protegir la

muntanya de noves agressions urba-

nístiques, però, fa un any, el govern

–amb el suport d’ERC– va decidir pro-

jectar la gossera a la mateixa mun-

tanya que volia preservar. El pacte, aliè

a les reclamacions veïnals, el van lide-

rar la cinquena tinent d'alcalde de Medi

Ambient, Imma Mayol (ICV-EUiA), i el

president d'Esquerra a l'Ajuntament,

Jordi Portabella. A més, l’acord va

comptar amb el vist-i-plau de CiU. Per

poder-se dur a terme, però, calia una

modificació del Pla General Metropo-

lità (PGM), que precisament s’ha apro-

vat fa escassos dies i ha precipitat la

tramitació de la gossera a aquesta

muntanya emblemàtica de Barcelona.

La regidora de Sants-Montjuïc, Imma

Moraleda, es mostra ambigua davant la

tensió generada entre el consistori i la

ciutadania. “L’Ajuntament sempre ha

dit que el parc d’animals és farà a Mont-

juïc, però no iniciarem cap intervenció

fins que el procés participatiu no hagi

vist el seu punt i final”.

Els veïns i les veïnes, per la seva

part, consideren que s’han vulnerat els

acords de l'any 2007. “Ens trobem

davant d’una prova més del poc res-

pecte que mostra l'Ajuntament per les

deliberacions i la presa de decisions

consensuades”, subratlla el manifest.

En aquest clima de confusió, CiU

no ha deixat passar l’ocasió per des-

marcar-se del govern d’Hereu i, de pas,

del que va dir la mateixa coalició nacio-

nalista fa poc més d’un any. Així, la

regidora Sònia Recasens ha titllat “d’i-

nadmissible” la modificació del PGM i

de “frustració total” el procés participa-

tiu.

Montjuïc: la muntanya 'abocador'

Des de la construcció dels equipa-

ments olímpics, que van ocupar una

part important de l’espai lliure de la

muntanya, Montjuïc —considerat com

“el pulmó de la ciutat” per l’adminis-

tració– no ha deixat de rebre impactes

relacionats amb la ubicació d’edifica-

cions. El veïnat ha demanat insistent-

ment una muntanya més natural i una

moratòria definitiva en la construcció

d’equipaments. “Volem una muntanya

més amable, verda i popular, sense

més totxo”, reclama Anna Menéndez,

que recorda quin va ser el detonant

que va posar Montjuïc a la llista de

paratges susceptibles d’acollir el

PAAC: “No podem oblidar que aquest

equipament arriba aquí després de

descartar la seva ubicació a la zona

noble de Barcelona per pressions”,

referint-se a la negativa de fa uns anys

de construir la gossera al Parc de l’O-

reneta. La protesta veïnal també

inclou la proposta que la gossera es

traslladi al polígon industrial de la

Zona Franca.

Des de l’Associació

de Veïns de la

Satàlia es diu que

“el consistori

continua degradant

el penya-segat amb

equipaments com

la gossera”

Terrenys del parc on volen ubicar-hi la gossera

BARCELONA · UN ACORD POLÍTIC FET D’ESQUENES A LA POBLACIÓ VOL DESPLAÇAR L’EQUIPAMENT

El veïnat tem que la gossera degradi
“encara més” la muntanya de Montjuïc

Absolen els mossos acusats de
coaccionar un fotògraf de la DIRECTA

El jutge d'instrucció número 24
de Barcelona ha dictaminat l'ab-

solució dels tres mossos d'esquadra
processats per un delicte de coac-
cions i amenaces contra el fotògraf
free-lance i col·laborador del setma-
nari Directa Albert Garcia. El
magistrat ha seguit la línia mar-
cada per la fiscal del cas i ha consi-
derat insuficients les proves docu-
mentals i sonores aportades per
l'acusació. Cal recordar que una gra-

vació demostrava que un dels
agents havia amenaçat el fotoperio-
dista amb la frase: “Te voy a meter
una paliza en la cabeza”. Un testi-
moni també havia manifestat que
un dels agents havia empès i agafat
pel coll la víctima dels fets, però
això no ha estat suficient pel jutge.
L'escenari dels fets es remunta al
desembre de l'any 2008, quan
Albert Garcia es disposava a foto-
grafiar els incidents posteriors a

una manifestació en suport a les
revoltes gregues d'aquell any. Els
agents dels Mossos d'Esquadra van
impedir que Albert Garcia fes la
seva feina mitjançant intimida-
cions i amenaces, tal com es va des-
prendre de les declaracions fetes
durant la vista oral celebrada el 24
de novembre. El tribunal, tot i això,
no ha imposat les costes a cap de les
parts de la causa.
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