AL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR
DEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD

MOCIÓ PER ATURAR LA DESTRUCCIÓ DEL CORREDOR DE LA CISA
L’espai natural de la Cisa és un corredor de separació entre municipis de gran valor ecològic
i paisatgístic. És un entorn de gran valor per a la població, que ja es va manifestar en contra
de la seva urbanització juntament amb les entitats ecologistes, i també té un valor cultural i
patrimonial particular per les activitats que s’hi realitzen i que també podrien quedar
afectades.
Des de fa dècades el creixement urbanístic ha suposat la destrucció d'indrets i paisatges
naturals d'alt valor natural, ecològic i social del nostre territori i ha anat desfigurant la
comarca sencera.
El 2013 es va ampliar la superfície del Parc de la Serralada Litoral, tot incloent la resta dels
corredors biològics que hi ha entre municipis per garantir una protecció adequada i millora
de la viabilitat ecològica de l’espai que es trobava en situació d'elevada vulnerabilitat davant
de pressions externes. Creiem que l'Espai natural de la Cisa, pel seu valor i característiques,
hauria de gaudir d’una protecció especial i formar part del Parc de la Serralada Litoral.
En aquests moments ja s'han començat actuacions per urbanitzar l'espai natural de la Cisa i
creiem que la destrucció d'aquest entorn no s’hauria de produir.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Babord a Vilassar de Mar sol·licita al Ple de
l'Ajuntament de Vilassar de Mar l'adopció dels següents
ACORDS
1. Instar a l'Ajuntament de Premià de Dalt a aturar les obres al corredor de la Cisa per tal de
demanar l’opinió a la ciutadania, mitjançant una enquesta o un procés participatiu, sobre
quin futur vol per a l'Espai natural de la Cisa.
2. Instar al Parc de la Serralada Litoral a la inclusió d’aquest corredor de la Cisa dins la
superfície del Parc.
3. Instar als Ajuntaments afectats (Premià de Dalt i Vilassar de Dalt), així com el Consell
Comarcal del Maresme, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya a constituir
una taula a la qual es convidi a les entitats ecologistes de la comarca, associacions de veïns
i els departaments corresponents de les diferents administracions públiques, per tal de
debatre el futur de la Cisa escoltant les diferents opinions, i que serveixi també per debatre
el futur dels altres boscos i espais naturals.
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