
Tancament del camí del Cama-sec
(o de la Llenega)

La Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola es mostra a favor de
tancar al trànsit motoritzat el camí que uneix el Baixador amb Vallvidrera
pel camí de la Llenega i el carrer Reis Catòlics.

Aquest  camí  forma part  de  la  Xarxa  Natura  2000  (XN2000)  i  del  Parc
Natural de la Serra de Collserola (PN), marc legal que determina que es
tracta  d'una  via  que  no  figura  com  a  vial  per  a  vehicles  motoritzats
(excepte els estrictament autoritzats).

Atesa la vulnerabilitat de l'entorn, el pas constant de vehicles per aquesta
via irregular altera l'equilibri natural de la zona, provoca atropellaments
de fauna, polseguera i una degradació excessiva del sòl i la vegetació, i
tendeix a consolidar un canvi d'ús del sòl disconforme amb les directrius
de la XN2000 i del PN.

De cap manera no ens oposem a l'ús públic del camí, ben al contrari, ens
oposem al pas de vehicles  motoritzats que n'impedeixen el  veritable ús
públic com a camí per a vianants, bicicletes i especialment per a escolars,
a  fi  d'enfortir  una  mobilitat  sostenible  dins  l'àmbit  del  PN.  A més,  per
poder-se  desplaçar  entre  els  dos  nuclis  poblacionals,  els  vehicles  ja
compten amb la carretera de Vallvidrera.

Collserola és un parc natural, i això és un privilegi per a les persones que
hi viuen, però també és un deure dels habitants d'aquest entorn fràgil i
amenaçat vetllar pel seu manteniment, amb la qual cosa creiem que se
n'ha d'anar reduint progressivament la pressió a què està sotmès, és a dir,
reduir els vials transitables al parc, i més quan són irregulars.

Finalment, deplorem l'acte de vandalisme que s'ha fet amb el trencament
del  cadenat  de  tancament  del  camí i  en  demanem  la  reposició  o que
s'apliquin mesures més contundents per mantenir el camí tancat.
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