
L’era, una reeixida relíquia agrícola, anava a ser trinxada di-
marts de Pasqua per la rasa lateral per pavimentar el Parc 
del Castell de l’Oreneta. Gràcies al Servei d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Barcelona, alertat per la denúncia de les ore-
netes, s’aturat el pas de les excavadores. Ara el que toca és 
restaurar l’era i aturat totes les obres.

La denúncia ha posat al descobert que Parcs i Jardins no va 
ni demanar ni incloure un informe prescriptiu del Servei d’Ar-
queologia ni de Patrimoni municipal. Malgrat que el conflicte 
estava centrat en la salvaguarda del patrimoni i el caràcter 
forestal del parc, no es van sentir obligats ni a cobrir-se les 
espatlles. Esperaven i esperen la total impunitat. La mateixa 
ferum que l’Illa Sandoz, el Jardí de Can Raventós i el Parc de 
l’Oreneta.

DISSABTE 14
estem convidats a una passejada pel parc.

Entrada lliure. Si us voleu inscriure: 
orenetesamiguesdelparc@gmail.com

HEM SALVAT L’ERA
Salvem ara TOT el parc!

ECOLOGISTES DE SARRIÀ · MAIG DEL 2022



Record Guiness 
d'irregularitats

Veïnes i veïns de Sarrià han presentat, amb el suport de 
l’Associació de Veïns, recursos potestatius de reposició per 
suspendre l’aprovació del «projecte executiu modificat» que 
pretén donar cobertura legal a la intenció de pavimentar i ur-
banitzar el Parc del Castell de l’Oreneta.

1. No té cap sentit que es vulgui fer un Pla Director del parc 
forestal històric del Castell de l’Oreneta després d’unes obres 
que malmetran i afectaran al conjunt del parc irreversible-
ment. Per pròpia definició el Pla Director ha de ser previ a les 
obres adients consegüents.

2. En la fase de redacció del projecte no es van celebrar les 
sessions explicatives i participatives ciutadanes, ni cap fase 
d’informació pública, obligatòries segons el protocol precep-
tiu de la fase de tramitació.

3. La modificació del projecte executiu, aprovat el 21 de ge-
ner de 2022 vulnera, novament i clarament, les normes mu-
nicipals d’aprovació de projectes.

4. La versió modificada aprovada el 21 de gener de 2022 
s’hauria d’haver ajustat a una aprovació inicial, informació 
al públic i aprovació definitiva, procediments obligatoris que 
s’han vulnerat totalment.

5. Tant el projecte aprovat el mes de febrer de l’any passat i 
el modificat del gener d’enguany no inclouen informes pres-
criptius del consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola 
ni de Patrimoni municipal, ni del Servei d’Arqueologia. El pri-
mer va ser sol·licitat 110 dies després de la seva aprovació i 
el segon no figura a l’expedient i el tercer no es va demanar. 
Com si el conflicte no fos sobre patrimoni natural, cultural i 
arquitectònic.

6. L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el «Pla Clima 
(2018-2030)», la «Declaració d’Emergència climàtica» el 15 
de gener de 2020, el «Pla Natura Barcelona (2021-2030)» 
continuació del «Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelo-
na 2020», plans estratègics que no inclouen la pavimentació 
dels espais forestals, sinó precisament el contrari.



7. El procés de licitació ha inclòs diferents irregularitats que 
han acabat afavorint a Constructora y Servicios FAUS SA, 
ocultant el llistat d’empreses que es van presentar a la licita-
ció i la informació respecte els terminis i resolucions.

8. El projecte de Zeta Ingenieros de Caminos SA, encomanat 
erròniament per BIMSA, l’han redactat enginyers sense la par-
ticipació de professionals com urbanistes, jardiners, ecòlegs, 
paisatgistes, botànics i estudiosos del patrimoni, els murs de 
pedra seca, les diferents xarxes d’aprofitament integral d’ai-
gües, les construccions dels jardins (fonts, mines, templets, 
bancs de pedra...). És un pla d’urbanització que cal suspendre 
d’immediat pels danys irreversible que es cometen.

9. La política dels fets consumats és el més contrari a la bona 
governança de Barcelona. Per tal es coneix l’eficàcia, la qua-
litat, la transparència i la bona orientació de la intervenció de 
l’administració municipal. Barcelona és signatària de «Car-
ta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat». 
Lluny d’estar davant una nova forma de governar, estem 
davant d’una vella i caduca manera d’abordar els reptes del 
nostre temps.

10. Aquesta controvèrsia entre la intenció d’urbanitzar, ba-
nalitzar i pavimentar front a la restauració i renaturalització 
d’un parc forestal històric, és una confrontació entre el poder 
de BIMSA i l’autoritat de les veus crítiques d’experts, el movi-
ment veïnal i la ciència ciutadana.  Tot això, davant el silenci 
còmplice dels responsables de diferents serveis municipals 
que han callat, s’han fet els sords i han mirat a un altre costat. 
Una irregularitat lamentable, l’any en que Barcelona es pro-
clama la «Ciutat Europea dels boscos 2022.»

Premis orenentes
 i premis bunyols 

2022

El Premi Oreneta 2022 és per Isaura Marcos, fotògrafa i 
monja clarissa de Pedralbes, Xavier Soler Bono, del col·lec-
tiu d’artistes @urbanmagnetart, el poeta Frederic Bou i Nico 
Sant, arquitecte i veí de Sarrià 

Els premis bunyol se l’han repartit, Jordi Campillo Gámez, el 
conseller delegat de BIMSA, Francesc Jiménez Gusi, gerent 
de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins i Maite Català i Pu-
jol, la gerent del Districte de Sarrià Sant Gervasi.
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Dissabte 14 de maig 
passejada pel parc

El CEPA Ecologistes de Catalunya convoquem una concentra-
ció a l’era i una passejada pel parc de l’Oreneta per conèixer 
en directe el deteriorament que impliquen les obres en curs.

La cita és a les 11 hores. A les 9 hores escombrarem i trau-
rem la terra de l’era. Els participants tindran dret a un esmor-
zar sarrianenc. El lloc és l’era del parc, a l’entrada del carrer 
Esports, a la porta de l’Escola Tàber. BUS V3 i 130. Cal portar 
únicament calçat còmode.

Després anirem a dinar ben a prop del parc. Al dinar cal ins-
criure’s: orenetesamiguesdelparc@gmail.com

• Diumenge 22 de maig, d’11 a 13 hores us convidem a la 
Plantada  d’arbres autòctons de bosc de ribera que es farà 
a la zona humida de l’Olla del rei, al campus de Castelldefe-
ls. Aprofitarem per fer una passejada per conèixer i observar 
l’espai que conté espècies i hàbitats protegits per directives 
europees. Porteu binocles i calçat còmode.

• La lluita per salvar el jardí i la casa de Can Raventós conti-
nua, malgrat el silenci municipal. La permuta permetria que 
l’espai fos públic, el Refugi Climàtic de Sarrià i els promotors 
tinguin un lloc on construir.


