
22.-MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DEL BOSC DE VOLPELLERES 

 

Aquesta és una moció presentada i treballada a instàncies del col·lectiu Volpelleres Viu, 

per a la protecció del Bosc de Volpelleres. 

1. Atès que als entorns dels barris de Coll Favà, Sant Domènec i Volpelleres hi ha un bosc 

mediterrani centenari ben constituït que proporciona un espai verd silvestre pel gaudi 

de tota la ciutadania de Sant Cugat. 

2. Atès que aquest bosc urbà, únic de la zona, format per alzines, roures, pi blanc, oms i 

àlbers principalment, es relaciona amb un hàbitat d’interès comunitari: alzinars i 

carrascars (codi 9340). 

3. Atès que el bosc acull nombroses espècies de vertebrats autòctons com ara esquirols 

(Sciurus vulgaris), conills (Oryctolaqus cuniculus), puputs (Upupa epops), gaigs 

(Garrulus glandarius), picot garser gros (Dendrocopos major), rossinyols 

(Lusciniamegarhynchos), mallerengues (Parus cristatus, P. ater, P. major, P. 

caeruleus), pit-roigs (Erithacus rubecula), merles (Turdus merulla) i pinsans (Fringilla 

coelebs) entre d’altres. 

4. Atès que l’any 2010, amb la voluntat que s’integrés a la ciutat, dins del bosc es va 

habilitar un espai esportiu on s’hi va inaugurar un circuit de cros urbà de 1.500 metres 

d’ús lliure, resultat d’un conveni de col·laboració entre el Centre d’Alt Rendiment (CAR) 

i l’Ajuntament. 

5. Atès que als voltants del bosc s’hi estan construint equipaments municipals que 

donaran servei al barri i a tota la ciutat som són l’Institut Leonardo de Vinci, el seu 

poliesportiu, i en un futur immediat s’hi construirà l’escola La Mirada. 

6. Atès que els carrers propers i especialment el carrer Alfons d’Aragó augmentaran el 

seu flux de trànsit quan el conjunt d’equipaments estiguin en funcionament definitiu. 

7. Atès que, a part de la zona on s’hi està construint o s’hi contruiran els equipaments 

educatius esmentats, hi ha un solar de més de 10.203,27 metres quadrats qualificat 

com a equipament que en aquests moments no té una concreció d’ús fora de la seva 

qualificació.  

8. Atès que en aquest solar existeixen gran quantitat d’arbres, entre ells exemplars de 

pins, roures, alzines i oliveres. 

9. Atès que en aquest solar hi transcorren uns 220 metres del circuit de cros de 1.500 

metres, esdevenint un continu de gaudi esportiu i natural. 

10. Atès que els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat actualment fan un ús social i esportiu 

del bosc de Volpelleres, no només per practicar atletisme sinó també per caminar, 

jugar i passejar mascotes en un entorn natural. 



11. Atès que la Diagnosi Socioambiental encarregada l’any 2006 per l’Ajuntament indicava 

que el torrent de Can Cornellera que transcorre pel bosc de Volpelleres ha patit 

abocaments puntuals d’aigües residuals. 

12. Atès que en aquests moments s'està elaborant el Pla d'Equipaments de Sant Cugat, 

un Pla que ha de fer un mapa actualitzat dels equipaments necessaris a la ciutat pels 

anys vinents. 

 

És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l'adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Que en el marc del procés participatiu del Pla d’Equipaments s’analitzin les 

necessitats d’equipaments de la ciutat i el barri de Volpelleres i es treballi per tal que el 

solar d’equipaments s’integri al projecte de parc metropolità. 

SEGON.- Donar suport al projecte de parc metropolità ubicat a  Volpelleres que en aquests 

moments està elaborant l’Àrea Metropolitana de Barcelona per encàrrec de l’Ajuntament 

de Sant Cugat. 

TERCER.- Crear una comissió de seguiment i concreció del projecte de parc metropolità 

que estigui formada pels diferents representants municipals i tècnics, associacions veïnals 

sectorials i plataformes ciutadanes de defensa del bosc per tal de garantir la màxima 

protecció de l’ecosistema. 

QUART. Establir un projecte de millora de la llera del torrent de Can Cornellera i 

encarregar una auditoria mediambiental de l’àmbit tot tenint en compte la diagnosi 

socioambiental del 2006 encarregada per l’Ajuntament o actualitzant-la si s’escau. 

CINQUÈ. Enviar aquests acords a la Federació d’Associacions Veïnals de Sant Cugat, a 

l’Associació de Veïns de Vollpelleres, a l’Associació de Veïns de Coll Favà, al Consell de 

Barri Centre Est i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 13 juny de 2017 


