MANIFEST SOS LA RIERADA.
Veïns de La Rierada, Molins de rei, de diferents entitats socials i ecologistes, decidim constituir-nos
en col·lectiu, SOS LA RIERADA, per tal de denunciar les conseqüències que suposa tirar endavant
tres projectes urbanístics a Vallpineda i La Rierada per part de l’Ajuntament de Molins, que
suposaran:

CONSOLIDACIÓ MODEL URBANÍSTIC OBSOLET:
261 HABITATGES (COM A MÍNIM), AL PARC DE COLLSEROLA, AL TERME
MUNICIPAL DE MOLINS DE REI, DOBLANT LA OCUPACIÓ ACTUAL I INCREMENTANT LA
PRESSIÓ ANTRÒPICA A LA ZONA, MENTRE A MOLINS DE REI HI HA MÉS DE 1100 PISOS
BUITS.
DANYS ECOLÒGICS IRREVERSIBLES:
RIERA DE VALLVIDRERA (XARXA NATURA 2000, RESERVA NATURAL PARCIAL
LA RIERADA DEL PARC DE COLLSEROLA) EN GREU PERILL PER LA SEVA INJUSTIFICADA
PARTICIÓ EN DOS.
ESTASSADES DE BOSCOS, CONSTRUCCIÓ EN PENDENTS SUPERIORS AL 20%.
CORREDORS NATURALS DEL PARC DE COLLSEROLA AMENAÇATS: RIERA DE
VALLVIDRERA I PENYES DEL CASTELLVÍ.
DANYS PAISATGÍSITCS I SOBRE EL PATRIMONI IDENTITARI:
DESTRUCCIÓ D’UN ENTORN NATURAL I PAISATGÍSTIC QUE ÈS PATRIMONI I
IDENTITAT DELS VILATANS DE MOLINS I ELS MUNICIPIS METROPOLITANS.
DESNONAMENT ENCOBERT:
ELS COSTOS DELS PLANS D’URBANITZACIÓ PROPOSATS PER L’AJUNTAMENT
SÓN INASSUMIBLES PELS VEÏNS ACTUALS I ESTIMULEN L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA.
LA RIERADA “PLA”: INCREMENT EN 78 PARCEL.LES
LA RIERADA “PERI”: INCREMENT EN 42 PARCEL.LES MÉS

VALLPINEDA: INCREMENT 141 PARCEL.LES MÉS

RIERA VALLVIDRERA
MÉS INFORMACIÓ:

Projecte d’urbanització Pla Parcial La Rierada: https://bit.ly/2KMTlFS
Projecte d’urbanització PERI i PMU La Rierada: https://bit.ly/2ryn4JU
Projecte d’urbanització Vallpineda: https://bit.ly/2XwqCfb
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Denunciem que el nostre Govern Municipal impulsi la irreversible degradació de l’Espai Natural
de La Rierada-Vallpineda.
Des de SOS LA RIERADA entenem el desenvolupament urbanístic “com la utilització racional del
territori i el medi ambient, i que té la responsabilitat de conjuminar les necessitats de creixement
amb la preservació dels recursos naturals, paisatgístics, culturals”... tal com es recull al Text
refós de la llei d’urbanisme, Decret Llei 1/2010.
I és en aquest sentit que entenem que és urgent que s’estudiï la possibilitat de complir a La
Rierada-Vallpineda els principis d’”Intervenció Zero” o mínima sobre aquests espais i, per tant,
demanem:
1. A l’Ajuntament de Molins de rei, una modificació en la seva política ambiental i urbanística,
una línia clara que s’oposi a la construcció de nous habitatges i equipaments dins de Collserola,
i la utilització de totes les eines que la Llei de Urbanitzacions posa a les seves mans per evitarla.
Que les actuacions sobre aquests espais habitats, ubicats a l’interior del Parc Natural, ha
d’anar en la direcció de l’esmentada intervenció mínima i en la consecució d’uns serveis
bàsics pels habitants de la zona, amb solucions ajustades, adaptades i econòmicament
assumibles.
Que no pretengui obtenir benefici econòmic d’ una urbanització que fomenta l’especulació
urbanística a costa del Parc de Collserola i que no respon ni a una necessitat ni a una voluntat
social dels habitants de Molins de rei.
2. A la Generalitat i entitats supramunicipals una major ambició en la protecció del Parc de
Collserola per part del PEPNAT, que inclogui la paralització de la construcció de nous

habitatges i un replantejament dels serveis dels que ja estan construïts, treballant en una nova
clau urbanística específica pel conjunt d’habitatges de La Rierada i Vallpineda situats en
l’entorn del Parc natural i que estudiï els canvis necessaris al PGM per assolir-la. Aquesta clau
ha de transformar diversos aspectes com: gestió de l’aigua i residus, gestió energètica,
solucions de mobilitat, protecció del parc davant espècies invasores, limitacions en la
construcció, etc, amb l’objectiu d’adaptar els tres àmbits al Parc de Collserola.
En aquest sentit fem constar les al·legacions al PEPNAT presentades per les entitats
ecologistes en referència a tot l’àmbit de Collserola (http://www.collserola.org/20190108_Allegacions-NormativaModPGM-PCDC.pdf; http://www.collserola.org/20190108_Al-legacionsDocNormatiuPEPNAT-PCDC.pdf) i per SOS LA RIERADA i MolinsEnTransició en referència a
l’àmbit municipal de Molins de rei (http://soslarierada.com/no-estem-sols/ ).

Els nostres objectius principals:

1. Activar una estratègia jurídica-legal que ens permeti aturar aquest
desenvolupament urbanístic, que incompleix la legislació urbanística actual, i que
s’ordena partint de l’obsolet Pla General Metropolità del 76.
2. Promoure la necessitat d’una nova relació entre els barris de muntanya de Molins
de rei i el Parc Natural de Collserola que permeti la sostenibilitat de l’espai i la
dotació de serveis ajustats als veïns, tenint en compte el fet que habiten un Parc
Natural patrimoni de tota l’àrea metropolitana.

En definitiva:
“SOS La Rierada” neix com a una PLATAFORMA que lluita per uns BARRIS DE MUNTANYA en
consonància real amb el PARC NATURAL, i per evitar un encara major desenvolupament
urbanístic en una zona ja excessivament antropitzada.
Fem una crida a les entitats ecologistes, ambientals i socials per LA DEFENSA MEDIAMBIENTAL
DE COLLSEROLA A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓ LA RIERADA i Vallpineda.

