
ATUREM LA DESTRUCCIÓ DEL BOSC D 
 

Davant la intenció de l'actual govern de Sant Cugat de fer efectiva la seva proposta de construir 
l'escola de La Mirada al Bosc de Volpelleres i la repercussió ecològica per a la biodiversitat i les 
generacions futures que pot tenir aquesta decisió, més de 20 entitats socials i ecologistes, 
locals i nacionals, ens posicionem en contra d’aquesta decisió i farem el que calgui per aturar-
la.  
 

Des del pla urbanístic de Volpelleres, aprovat el 2003, fins a la recent proposta de construir una 
escola al bell mig del bosc, la preservació d'aquest espai natural mai ha sigut una prioritat dels 
diferents governs que han passat per l'ajuntament. Les obres per construir l'escola la Mirada 
implicaran l’afectació de prop de 15.000 m2 d'arbrat i sotabosc, que se sumaran a tota l'àrea 
de bosc ja destruïda anteriorment. Accions com aquestes tenen efectes directes sobre la 
biodiversitat del bosc, i de retruc sobre la qualitat de vida de les veïnes de Volpelleres, que 
perdran un dels últims espais naturals de la ciutat. 
 

És per això que creiem que és essencial iniciar la renaturalització de les zones verdes de Sant 
Cugat i aprofitar els pocs trossos de bosc com el de Volpelleres per establir corredors verds 
entre la Serra de Galliners i Collserola. No podem permetre que es consideri el bosc com un 
“parc equipat” i que es segueixin asfaltant camins i construint equipaments, és a dir, que es 
segueixi malmetent aquest ecosistema encara més. 
 

D'altra banda, és evident la necessitat de construir una escola al barri com més aviat millor. 
Per això, és més necessari que mai començar a buscar alternatives viables que no impliquin la 
destrucció del bosc de Volpelleres. La plataforma SOS Bosc de Volpelleres i l'ADENC  plantegen 
alternatives des de les fases inicials del projecte que no estan sent escoltades. I això ha quedat 
palès en l’informa desfavorable a la construcció de l’escola emès per l’Oficina Territorial d'Acció 
i Avaluació Ambiental de Barcelona, en el que s’evidencia la manca de voluntat política de 
l’actual govern d’explorar ubicacions alternatives.  
 

L'ajuntament considera que l’escola La Mirada es trobarà en un entorn privilegiat perquè estarà 
integrada en el bosc, però la realitat és que no es pot entendre un projecte educatiu vinculat 
amb l'entorn natural en una escola que s'ha emplaçat en un espai prèviament desnaturalitzat. 
No estem educant amb valors ecologistes als nostres infants si destruïm un bosc en plena 
emergència climàtica. Perquè no ho oblidem: un bosc no és només un conjunt d'arbres, i els 
arbres no són només un mobiliari urbà.  
 


