Nota de premsa

7 d’octubre de 2020, Sant Cugat del Vallès

L’AFA LA MIRADA CONSIDERA DESPROPORCIONADA i DEMAGÒGICA L’ACCIÓ DE
SOSBOSCVOLPELLERES: L’AJUNTAMENT HA ESTUDIAT COM GENERAR EL MÍNIM IMPACTE
AMBIENTAL EN UNA PARCEL·LA DINS DEL PARC RESERVADA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA
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●
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Des de l’AFA La Mirada es considera que hi ha un biaix ideològic en les comunicacions de
SOSBoscVolpelleres:
○ no s’informa de les mesures compensatòries que contempla el pla de l’Ajuntament i
que suposen la replantació/trasplantament de més de 520 arbres.
○ s’empra la paraula “bosc” de forma demagògica, ja que aquest espai no és un bosc
natural, sino un parc equipat, en sòl urbà, anomenat Bosc de Volpelleres i el projecte
de construcció de l’escola no afecta a tot el Parc sinó només a una parcel·la que
n’ocupa un 7%
Dins del parc ja existia des d'un bon principi una parcel·la reservada per equipaments al pla
d’urbanisme i l’únic que es fa ara és una modificació per reubicar la parcel·la. L’escola
ocuparà el mateix espai que tenia reservat dins del Parc.
L’informe ambiental del projecte conclou que les mesures compensatòries exposades
aconsegueixen que la proposta sigui compatible ambientalment i coherent amb el model de
ciutat actual.
Qualsevol retard, que es sumaria als ja acumulats, dificultaria encara més poder arribar a
tenir de les instal·lacions típiques d’una escolar, repercutint seriosament en la qualitat de
l’educació dels infants.

La presidenta de l’AFA La Mirada, Elisenda Casanelles, explica com “Aquests últims dies hem pogut
veure amb tristor una iniciativa per part de SOSBoscVolpelleres amb la qual no podem estar més en
desacord, tant amb el contingut, com en les formes ni la manera de procedir. Per això, considerem
important poder donar el nostre punt de vista en un debat que creiem esbiaixat i on manquen dades
d’anàlisi per la ciutadania”.
En primer lloc, es vol transmetre que les famílies de La Mirada es caracteritzen pel respecte al medi
ambient. Per això, les Famílies de La Mirada, com a veïnes del barri de Volpelleres, vetllen i procuren
pel Parc i a més creuen que educar als infants de Sant Cugat en un entorn natural farà que creixin
amb uns valors que els permeti prendre les decisions del futur des d’una empatia mediambiental.
Per això, han fet seguiment dels estudis realitzats per l’Ajuntament en relació a com utilitzar la
parcel·la destinada per a la construcció de l'escola, ja prevista des d'un inici, generant el mínim
impacte mediambiental i replantant o trasplantant els arbres afectats (520 arbres en total).
En segon lloc, creuen que a l’hora d’ocupar aquesta parcel·la dins el Parc, escollir el projecte escola
és una molt bona proposta urbanística de l’Ajuntament, ja que és un servei essencial que ofereix la
continuïtat a un espai verd i natural al barri.
Per últim, manifesten el seu desacord en les formes de SOSBoscVolpelleres, i ja van traslladar
aquesta informació als seus representants en una reunió que tenia per objectiu acostar punts de
vista i en la qual es van pactar unes accions conjuntes. No obstant, incomplint tot el que es va
pactar, SOSBoscVolpelleres va iniciar aquesta campanya demagògica de forma unilateral, fet que
demostra la seva incapacitat a l’hora de veure l’angoixa i preocupació que suposa haver d’educar els
infants en la precarietat i provisionalitat dels mòduls, encara més en temps de pandèmia.
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