MANIFEST:
COMPRIMÍS SOCIAL I POLÍTIC AMB LA DEFENSA DE TORRE NEGRA I RODALIES

25 anys després de l’agressió al Pi d’en Xandri i de la gran mobilització per la
protecció de Torre Negra i de les seves rodalies, la Comissió Pi d’en Xandri +25
demana que els grups polítics, les entitats i la ciutadania en general refermin el
compromís en la protecció d’aquest àmbit, com ja ho van fer el 16 de març del 1997;
refermant així el compromís pres ara fa cinc anys per aquest mateix Ple municipal a
proposta de la Comissió Pi d’en Xandri +20.

Creiem que l’espai natural de la Torre Negra ha de ser lliurat de la pressió urbanística
i ens comprometem a avançar en aquest objectiu, responent així a la demanda
continuada i ferma de la ciutadania per defensar el nostre patrimoni natural i la
memòria històrica de la ciutat.

Torre Negra té uns valors històrics, social i ecològics únics que cal preservar. És un
espai molt estimat per la ciutat i de gran afluència ciutadana que vincula el passat
agrícola, el present de ciutat en relació amb la natura i el futur de conservació
d’espais naturals i agrícoles com a forma d’afrontar l’emergència climàtica. Contenir
l’expansionisme urbà és també una forma de garantir la protecció d’un espai símbol
de la identificació col·lectiva dels santcugatencs i santcugatenques.
Actualment la protecció de Torre Negra segueix la via urbanística, amb una
modificació del Pla General Metropolità que ha estat recorreguda novament davant
dels tribunals. Els partits s’han de comprometre a defensar aquesta figura de
protecció fins a les últimes instàncies judicials i, si s’escau, buscar altres formes per
garantir la preservació de Torre Negra, informant la ciutadania i les entitats
interessades dels passos que es facin per aquest propòsit.

La compra de l’edifici i els terrenys de la Torre Negra per part de l’Ajuntament és una
declaració d’intencions important però que no garanteix la protecció del conjunt de
l’àmbit. La masia fortificada ha de tenir uns usos que encaixin amb la protecció del
seu entorn així com ser un espai de divulgació històrica i natural. Uns usos que s’han
de treballar conjuntament amb la ciutadania i els actors implicats en la defensa de
l’àmbit.
Entre Sant Cugat i Cerdanyola, Torre Negra també té uns valors naturals
d’interconnexió biològica entre els parcs naturals de Collserola i Sant Llorenç de

Munt, esdevenint, conjuntament amb la plana del Vallès i la serra de Galliners una
zona de pas de molts mamífers i aus així com espais amb una flora i fauna
específiques. És també una rodalia de Collserola que encaixa amb la voluntat de fer
del parc natural i del seu entorn unes zones de mosaic forestal i agroecològic, clau
en la gestió forestal, la prevenció d’incendis i l’aposta per l’agricultura de proximitat.
La riera de Sant Cugat – riera Major és l’eix natural vertebrador d’aquest espai i és
per això que cal una gestió conjunta de les administracions que tenen incidència en
aquesta: els ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat, el Consorci del Parc Natural de
la Serra de Collserola i la Generalitat de Catalunya.

La protecció de Torre Negra és complexa i es remunta més de 25 anys enrere.
Requereix d’un esforç de tota la ciutadania i dels agents socials, polítics,
institucionals i econòmics. Instem els partits a fer una aposta integradora en la seva
convocatòria, ferma en el seu propòsit protector i de defensa de l’interès comú, i
també creativa per buscar una solució a la incertesa de la judicialització d’aquest cas.
Per això demanem el seu compromís per treballar de forma unitària entre els partits
polítics de la ciutat, els agents que desenvolupen tot tipus d’activitats a Torre Negra
i les institucions abans esmentades per aconseguir l’objectiu de protegir l’àmbit.
També s’han de comprometre a facilitar la participació ciutadana en les discussions
i en la presa de decisions sobre aquests temes.

No volem ni cases ni vials a Torre Negra i rodals!
Comissió Pi d’en Xandri +25
Club Muntanyenc de Sant Cugat, Fridays for Future, Pol·len Edicions i elCugatenc.
Sant Cugat del Vallès, 21 de març del 2022

