
Consorci Parc de Collserola, 

Crta. de l’esglèsia, 92

08017 Barcelona

En relació a la resposta rebuda per part del director gerent del Consorci  Parc de 
Collserola,  Sr.  Marià  Martí  Viudes,  relativa  al  manifest  “Fora  militars  de 
Collserola” i amb entrada de registre núm. 2011/2565, de 28 novembre, volem, 
primer  de  tot,  agrair  la  resposta  rebuda.  Tanmateix,   atès  que  creiem  que 
algunes afirmacions no són del tot correctes o vàlides per a nosaltres, sol·licitem 
els aclariments següents.

1r. En la comunicació rebuda hom fa esment de l’elevació d’aquesta petició als 
òrgans de govern de l’entitat. Quins són aquests òrgans? Quina periodicitat de 
sessions tenen per tal de conèixer la incorporació en l’ordre del dia de la sessió 
concreta? No tenim coneixement de la organització interna del Consorci, i per tal  
de fer un seguiment de les nostres propostes, necessitem una resposta menys 
vague i més concreta.

2n En relació a l’afirmació de què en “en el parc de Collserola mai s’han efectuat  
maniobres,  tàctiques  o  estratègies  militars” sinó,  “marxes  o  caminades”,  
assenyalem que, d’acord el DIEC2 .... una maniobra és una “Sèrie ordenada de 
moviments que es fan fer a un cos de tropa o a una esquadra, com a exercici i 
sovint simulant un combat”, que sembla que és el que mostra la fotografia presa 
en el Parc. Voldríem trobar una nova definició a les activitats, ja que entenem 
que la donada no és adient.

3r En relació a la justificació de la idoneïtat jurídica de la autorització per fer 
maniobres, d’acord als criteris d’igualtat i de no discriminació, hem d’assenyalar 
que, tal i com diu l’escrit rebut, les autoritzacions es donen “ sempre i quan on 
afecten  negativament  a  l’entorn  ni  entren  en  conflicte  amb  altes  activitats  
col·lectives” .  És en aquest punt on considerem que l’autorització rebuda per 
l’exèrcit no compleix aquest requisit, ja que sembla evident que les maniobres de 
persones  amb  indumentària  militar,  armats  i  amb  actitud  desafiant  sí  que 
“afecten negativament l’entorn i entren en conflicte amb altres activitats”.  Una 
de les fotografies divulgades per premsa i per internet mostra  molt bé aquesta 
situació, que no deixa de ser gaire normal.  

D’altra  banda,  si  bé en l’escrit  s’al·ludeix  a  criteris  estrictament  jurídics  i  no 
ideològics  per  tal  d’autoritzar  qualsevol  activitat  al  Parc  (deduint  d’això  que 



l’antimilitarisme i la cultura de la pau és una posició ideològica i  no uns dels 
principis  jurídics  fonamentals)  considerem  que  la  militarització  dels  espais 
quotidians no és un activitat qualsevol protegida pel principi de no discriminació,  
i  considerem justificadament  que  l’excepció  de  les  activitats  militars  al  Parc 
preval  per  sobre  de  la  normativa  general  d’usos,  enfocada  a  activitats  més 
corrents.

4rt.  Finalment,  a  l’escrit  rebut  no  s’assenyala  correctament  la  normativa 
esmentada (es fa esment només a una “ordenança”, sense aclarir quina) ni es 
comunica la manera d’accedir  a ella (via internet, via publicació als butlletins 
oficials...) Tampoc s’adjunta l’autorització  donada a l’exèrcit,  de tal manera que 
la resposta del Parc al nostre manifest està més a prop d’una resposta cordial  i 
institucional  que  d’una  resposta  administrativa,  vulnerant  el  principi  de 
transparència de les administracions públiques reconegut a l’art. 3.5 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i el dret d’informació dels ciutadans, reconegut 
a l’art. 35 de la mateixa llei.

És  per  això que sol·licitem aquests  aclariments sobre la  carta  rebuda com a 
resposta del nostre manifest, per tal de satisfer les nostres inquietuds.

Cordialment, 


