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Sol i Aire es pronunciarà sobre el projecte de granja escola a Cal Castillo en assemblea
L'associació de veïns i propietaris del barri de Sol i Aire
celebrarà aquest diumenge una assemblea extraordinària per
conèixer el projecte de granja escola que l'Ajuntament vol fer
als terrenys de l'antic nucli zoològic de Cal Castillo. Els veïns
votaran sobre la proposta i podran donar a conèixer les seves
opinions i els possibles inconvenients que veuen en el projecte.
Tot i això, desconeixen si el seu parer serà vinculant. La
reunió serà a les dotze del migdia al local social de l'entitat.

El portaveu de l'associació veïnal, José María Bernal, ha explicat a Cugat.cat que la decisió sobre si volen
aquesta granja escola es prendrà un cop hagin escoltat l'explicació que farà el regidor de Medi Ambient, Joan
Puigdomènech, que presidirà l'assemblea. Ara per ara, assegura que no s'ha fet cap sondeig sobre les opinions
veïnals.
José María Bernal: Hem lliurat la convocatòria de l'assemblea a tots els veïns, però no hem sondejat
l'opinió que tenen. Esperem l'explicació del regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech i, a partir
d'aquí, els veïns prendran la seva decisió.
Bernal ha explicat que les votacions es fan perquè l'Ajuntament té interès a conèixer l'opinió dels veïns, però
desconeixen si el resultat, en cas de ser negatiu cap al projecte, serà vinculant.
A l'assemblea, també hi participarà el president del consell de barri de la Floresta i regidor de la CUP, Ramon
Piqué, del qual forma part la zona de Sol i Aire.
El projecte al ple municipal
El ple municipal de gener va donar llum verda a la proposta d'expropiació de 12.000 metres quadrats de
terrenys del nucli zoològic de Cal Castillo. L'objectiu és convertir-lo en una granja escola de titularitat
municipal. La quantitat econòmica de l'operació és de 51.000 euros, que rebrà directament el propietari. Amb
el vistiplau del ple, podran començar els tràmits amb el Parc de Collserola i l'Àrea Metropolitana de Barcelona
per determinar les característiques que ha de tenir aquest equipament i la tipologia d'animals que pot acollir.
El propietari d'aquestes instal·lacions, Josep Castillo, va començar a col·leccionar animals fa prop de 50 anys
en una hectàrea de terrenys, al mig de Collserola. El nucli té una setantena d'animals d'11 espècies diferents,
com emús, daines, burros catalans, cabres i porcs vietnamites. L'espai, en actiu durant 17 anys, oferia visites
guiades a escoles i diversos centres fins el cessament de l'activitat el gener passat.
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