RESOLUCIÓ DE REBUIG I SUPRESSIÓ DE LES ACTIVITATS MILITARS AL PARC NATURAL
DE COLLSEROLA
“Atès que el Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barcelona ja fa força temps que
realitza pràctiques i exercicis militars al Parc Natural de la Serra de Collserola amb el permís del
Consorci del Parc Natural de Collserola.
Atès que el Parc Natural de Collserola és un espai de lleure i oci per moltes persones que volen
gaudir de la natura i realitzar activitat física.
Atès que en el propi espai del Parc s’hi troben 13 centres educatius i les famílies i els infants fan
trajectes pel parc i es troben amb les maniobres de l’exèrcit, que poden suposar un impacte
emocional per als infants, i atès que defensem una cultura de la pau i dels valors de convivència i
un respecte mutu, que es treballa en els centres educatius, com per exemple a través del DENIP
(Dia Escolar de la No-violència i la Pau).
Atès que aquestes pràctiques militars no han de ser una escena habitual al Parc, perquè creiem
que el Parc Natural de Collserola té unes finalitats diferents, com són la preservació de la
biodiversitat de l’entorn, l’educació en els valors de respecte a la natura, l’ús social i afavorir la
preservació del gran pulmó verd de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Atès que no volem que
el Parc de Collserola es converteixi en un camp de maniobres militars.
Atès que els membres de l’Assemblea del Consorci del Parc de Collserola estem compromesos
amb els valors del diàleg, la promoció de la cultura de la pau i l’educació en els valors de la
convivència pacífica i la no violència.
Atès que han estat diversos els ajuntaments que conformen el Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola que han aprovat mocions als seus plens on insten el Consorci del Parc de
Collserola a no autoritzar més pràctiques militars dins de l’àmbit territorial del Parc Natural de la
Serra de Collserola i declarar el Parc Natural lliure de pràctiques i exercicis militars.
Per tot això, la presidència de l’Assemblea del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola,
proposa els següents acords:
ACORDS
Primer.- Manifestar el rebuig que dins del Parc Natural de la Serra de Collserola es realitzin
pràctiques i exercicis militars.
Segon.- Emprendre les actuacions que correspongui per tal de no autoritzar més pràctiques
militars dins el terme territorial del Parc Natural de Collserola.
Tercer.- Instar especialment el Ministerio de Defensa, i com a mesura transitòria, que doni les
indicacions pertinents perquè no es realitzin aquestes maniobres en zones properes a centres
educatius per les sensibilitats suscitades entre la comunitat educativa de la zona
Quart.- Impulsar les accions per tal que el Parc Natural de Collserola sigui declarat com una zona
desmilitaritzada, i prioritzar la necessitat de garantir el seu ús ciutadà, per la seva condició d’espai
amb una clara vocació educativa i de protecció de la biodiversitat de l’entorn.
Cinquè.- Instar a la modificació de les Ordenances del Parc de Collserola per tal de complir amb
els acords adoptats en aquesta resolució.

Sisè.- Reiterar el compromís amb la promoció de la cultura de la pau i els seus valors.
Setè.- Notificar aquest acord al Ministerio de Defensa del Govern de l’Estat espanyol, a la Direcció
General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, als ajuntaments
integrants del Consorci del Parc Natural de Collserola, als 13 centres educatius que es troben dins
del Parc Natural de Collserola i al Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat.”
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