
SALVEM L’ALZINA DE GRÀCIA (BARCELONA) 
Mobilització veïnal, avui divendres 9 de novembre a les 8 del matí 

 

#DefensemlAlzinaDeGracia 

#CasetesCarrerEncarnacio 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NpJcLceeUvQ&feature=youtu.be 

Link del vídeo: Xa non cantarán mais os paxaros de Xosé Senén Rodríguez, veí del 

c/ Encarnació, advocat i periodista col·legiat 91356: 

Avui Divendres 9 de novembre podria ser el darrer dia que la piuladissa 

d’ocells del vídeo adjunt s’escolti al cor de la Vila de Gràcia.  

 

NOTÍCIA: El passat dimecres 7 de Novembre van començar els preparatius de les 

obres del c/ Encarnació núm.13, 15 i 17 al cor de la Vila de Gràcia (molt a prop de la 

plaça Virreina). Les finques en qüestió estaven desocupades des de feia un parell 

d’anys. 

 

Dijous al mati els operaris van buidar les cases i, davant l’estupefacció dels veïns, ja 

van talar alguns dels arbres centenaris del jardí. L’enderroc està previst per avui 

divendres, juntament amb la tala dels arbres restants. 

 

Des que ahir dijous va saltar l’alerta, els veïns i veïnes de Gràcia ens hem començat 

a mobilitzar davant del que sembla un nou cas d’especulació immobiliària. L’objectiu 

primordial és salvar un arbre monumental del barri: l’Alzina del Mas Hortal, una alzina 

de més de 200 anys. 

 

 

CONTEXT PER APROFUNDIR: Segons el projecte aprovat per la Regidoria, la 

immobiliària Encarnación Invest S.L té la intenció de construir al solar 40 

apartaments sense respectar cap dels arbres ja existents, entre els quals hi ha l’alzina 

bicentenària.  

 

ESPÈCIES D’OCELLS AMENAÇADES: Xosé Senén Rodríguez (l’autor del vídeo 

adjunt) afirma que en l’alzina bicentenària del Mas Hortal hi tenen el niu diverses 

espècies d’ocells (algunes protegides): mussols, tudons silvestres, merles, 

tórtores i una nombrosa colònia d’estornells. A part de les queixes presentades 

per diversos veïns al Departament d’Agricultura, en aquest moment ja s’ha consultat 

l’opinió de biòlegs i ambientòlegs com ara la d’en Jaume Marlès Magre, especialitzat 

en la preservació de la fauna urbana. Esperem la seva valoració en poques hores. 

 

URBANISME: Des del Districte de Gràcia ens han assegurat que les tres finques 

afectades no consten en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i que els propietaris 

tenen tots els permisos en regla. Els veïns, però, denunciem certes irregularitats, com 

el fet que no s’hagin notificat les obres amb cartells o senyals a la via pública.  

https://www.youtube.com/watch?v=NpJcLceeUvQ&feature=youtu.be


CATALOGACIÓ DE L’ALZINA MONUMENTAL: Segons jardiners i ambientòlegs 

consultats, l’Alzina del Mas Hortal compleix totes les característiques per ser 

considerada un arbre monumental. Carlos Bernal, un treballador del Departament de 

Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, afirma que com que l’arbre no està 

catalogat, els propietaris de la finca tenen un informe favorable a la tala a canvi d’una 

compensació econòmica. Els veïns no entenem com un arbre d’aquestes 

característiques no està catalogat i creiem que caldria investigar si està “en procés 

de catalogació” per tal de garantir-ne la seva supervivència. 

 

ORGANITZACIÓ VEÏNAL: La Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de 

Barcelona, així com amb altres col·lectius graciencs, veïns i veïnes, vianants 

habituals, famílies d’escoles properes, etc... hem començat a organitzar-nos. Ahir 

dijous vam improvisar un berenar popular i informatiu davant les cases, per tal de fer- 

nos visibles. També hem convocat una concentració popular per avui divendres 

9 de novembre a les 8 del matí, al carrer Encarnació 13. La mobilització vol ser i 

es vol mantenir pacífica en tot moment, amb l’únic desig de preservar i fer respectar 

el patrimoni històric i mediambiental de Gràcia. 

 

ALTRES CASOS SEMBLANTS: Alguns ambientòlegs afirmen que els fets recorden 

al que va succeir fa uns anys amb una altra alzina històrica, en aquesta ocasió del 

barri de la Marina del Prat Vermell (al districte de Sants-Montjuïc), en un altre solar 

privat i edificable, situat entre el carrer 9, carrer Motors i carrer Pontils. En aquest cas 

hi havia una altra alzina monumental que gràcies al moviment veïnal es va acabar 

trasplantant a 500 metres de la ubicació original. Mireu la notícia en aquest link: 

https://beteve.cat/general/finalitza-amb-exit-el-trasplantament-duna-alzina-

centenaria/ 

 

 

Si necessiteu el contacte dels veïns, jardiners, ambientòlegs ... escriviu a 

salvemlalzinadegracia@gmail.com o truqueu al 697981321. 
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