
12

ECOREPORT      FEBRER 2005

TERRITORI

#08

el Centre Comercial (inclòs en el projecte)
del nord al sud i, a canvi, situar més habi-
tatges en l’àmbit nord. El projecte sumaria
un total de 709 habitatges, un centre co-
mercial i oficines, i asseguren que per l’al-
çada projectada finalment «es convertirà
en una muralla d’edificis que separarà els
barris de Finestrelles i la Ciutat Diagonal»,
que són de baixa alçada i «el seu impacte
ambiental serà molt pitjor que el de les
actuals torres elèctriques». Borràs i els
veïns també adverteixen que aquest pro-
jecte «significarà una transformació subs-
tancial per a Esplugues perquè augmen-
tarà en un 10% l’edificació actual i produi-
rà greus problemes d’accessibilitat, amb
què s’arribarà a col·lapsar la circulació
viària de Barcelona». També recorden que
es dóna prioritat a un centre comercial
mentre els barris propers al projecte «te-
nen dèficits importants d’equipaments es-
portius, docents, culturals, sanitaris, as-
sistencials i de seguretat» i l’actual plani-
ficació «els deixa de banda». Els veïns as-
seguren en aquest document que els be-
neficis que donarà aquest projecte seran
de 550 milions d’euros entre el terreny i
els guanys de l’operació immobiliària, i el
qualifiquen com «la major operació espe-
culativa dels darrers anys», mentre que
els arquitectes per la sostenibilitat, com
Agapit Borràs, el posen d’exemple «de
l’urbanisme insostenible».

El cas de la comarca del Baix Llobregat
adquireix un especial dramatisme quan el
jurista de DEPANA, Lluís Toldrà, recorda
que, a més, «les terres agrícoles del Delta
del Llobregat són de la màxima qualitat i de
cara a possibles èpoques de crisi, per guer-

res o catàstrofes naturals o d’altra mena,
són el rebost que suministraria aliments
frescos a l’àrea metropolitana de Barcelona
i hauria de tenir una estratègia de protecció
militar». Toldrà assegura que permetre l’e-
liminació d’aquestes terres de conreu «és
tenir una visió miop i temerària».

AMENACES A LA VALL FOSCA

A l’altra punta del pa-
ís, al Pallars Jussà,
un altre cas serveix
d’exemple d’aquest
«urbanisme insoste-
nible»: el de la Vall
Fosca. En aquesta
tranquil·la vall del Pi-
rineu alguns veïns van
anar un dia a buscar
inversors disposats a
portar-hi a terme un
projecte d’esports i d’esquí que els garan-
teixi el futur i n’impedeixi el despobla-
ment. «La ramaderia d’alta muntanya és
cada vegada més difícil de practicar i tam-
poc no tenim canals de comercialització
dels nostres productes: els joves haurem
d’acabar marxant de la vall», assegura Ju-
li Hereu, un ramader d’Espui que ha venut
una part de les seves terres a Vallfosca In-
terllachs per fer-hi un camp de golf. 

Però el golf de la Vall Fosca va acom-
panyat, com molts esperaven, d’un projec-
te immobiliari de 7.000 llits, un 60% dels
quals de places hostaleres o llits calents, i
la resta de segona residència o llits freds.
El pla urbanístic concentra la major part
d’aquests llits al terme municipal d’Espui,

i multiplicarà per 10 el nombre d’habitants
del conjunt de la vall, que entre els 19 mu-
nicipis no supera els 700. El que inicial-
ment hauria de ser el projecte d’una acti-
vitat econòmica per al futur de la vall, s’ha
convertit en «un projecte especulatiu on
han sucat tots els que tenien terres ben si-
tuades», segons els detractors del projec-
te. Un sector de veïns, encapçalats per jo-
ves de la vall, han constituït la Plataforma
Vallfosca Activa i demanen que es paralit-
zi i es revisi de dalt a baix aquest pla, tot
advertint que només portarà problemes
d’abastiment i accessibilitat a «una ciutat
fantasma que només estarà ocupada uns
dies a l’any i haurà consumit una gran part
del territori fràgil i de gran valor natural i
paisatgístic», com denuncien Sílvia Mun-
taner i Assumpta Codinachs, dues porta-
veus d’aquesta plataforma.  

La resposta no s’ha fet esperar i l’altre
sector de veïns de la vall –defensors del
projecte de Vallfosca Interllachs– han
format l’anomenada Plataforma pel Des-
envolupament del municipi de la Torre de
Cabdella (que engloba tota la vall). Juli
Hereu assegura que el 90% dels joves de
la vall recolza aquesta plataforma i que
volen defensar el seu territori de les
agressions ambientals, però també hi vo-
len viure dignament i tenir-hi futur. Hereu
assegura que estarien disposats que es
revisi el projecte, però adverteix que els
detractors només defensen interessos
propis i que s’autodefineixen ecologistes
«però quan van instal·lar les torres d’alta

tensió no van protestar i
finalment s’han cons-
truït, tot i que els veïns
no les volíem».

Per a Agapit Borràs
el projecte Vall Fosca és
un altre exemple de
«creixement canceri-
gen i desproporcionat»
i segueix el mateix pa-
tró que el model que

s’ha desenvolupat i ha malmès el
litoral català. L’urbanista ha donat suport
a la Plataforma Vall Fosca Activa
(www.vallfoscactiva.org) que s’oposa al
projecte, i tots plegats en demanen una
revisió, alhora que qüestionen la viabilitat
de les pistes d’esquí i adverteixen de l’im-
pacte ambiental del camp de golf. La pro-
posta alternativa de la plataforma és im-
pulsar l’allotjament de les cases rurals,
hostals i refugis de la zona i, en particular,
ajudar la ramaderia tradicional, a més de
buscar activitats industrials netes. En
canvi, els defensors del projecte reivindi-
quen un model de turisme de neu similar
al d’altres comarques o d’altres valls piri-
nenques que han experimentat un «rà-
pid» creixement econòmic i demogràfic. 

ELS ARQUITECTES PER LA SOSTENIBILITAT ADVERTEIXEN DELS RISCOS DE MODELS COM
ELS QUE ES PROJECTEN AL BAIX LLOBREGAT O A LA VALL FOSCA 

L’actual model urbanístic d’ocupació
massiva cada vegada és més qüestio-
nat per diferents sectors i actors socials,
pel consum excessiu de sòl i de territo-
ri i també per l’alt consum energètic i
de materials que comporta. La forma en
què estan dissenyats els projectes su-
posen «un creixement urbanístic can-
cerigen i desordenat», adverteix l’ar-
quitecte i urbanista Agapit Borràs, del
Col·legi d’Arquitectes, un dels impul-
sors de l’agrupació Arquitectes i Sos-
tenibilitat (AUS) del Col·legi. Borràs
posa dos exemples d’aquest creixement
«cancerigen» i de les especulacions que
l’envolten , que ens porten de punta a
punta del territori català: el cas del Baix
Llobregat i el de la Vallfosca.

S’EMPASSA EL TERRITORI
L’OCUPACIÓ URBANÍSTICA MASSIVA

TXELL CENTENO D PERIODISTA

UNS QUARANTA ANYS SEPAREN LES FOTOS ENCARADES, ON ES POT OBSERVAR, D’UNA BANDA (ESQUER-

RA), LA DESTRUCCIÓ DELS CONREUS I, DE L’ALTRA (DRETA), EL DESVIAMENT DEL PROPI RIU LLOBREGAT.

E
n la promoció urbanística del pla
CAUFEC, entre els termes mu-
nicipals d’Esplugues i de l’Hos-
pitalet del Llobregat, el soterra-
ment de les línies elèctriques

d’Endesa ha comportat una «especulació
urbanística i immobiliària» i «una conces-
sió desmesurada d’edificabilitat» que ha
dut diverses associacions de veïns a inter-
posar un recurs al Tribunal Superior  de
Justícia de Catalunya. Borràs va posar
aquest exemple en una conferència que va
fer a l’Ateneu Barcelonès, en la qual va par-
lar d’aquests exemples com «les noves
muralles de Barcelona», i va mostrar la do-
cumentació que han elaborat aquests
veïns, que inclou un estudi econòmic sobre
el que ha suposat aquest Pla per a l’em-
presa francesa CAUFEC, per a Endesa i per
als consistoris d’Esplugues i de l’Hospitalet. 

LES NOVES MURALLES 
DE BARCELONA

L’esmentat document esmenta que «l’a-
provació definitiva de la Modificació Pun-
tual del Pla General Metropolità al sector
afectat pel soterrament de les línies aèries
d’alta tensió de FECSA (ara Endesa) es va
fer per acord del Govern de la Generalitat
el dia 6 de març de 2001», contra el qual ja
van interposar un recurs al TSJC els veïns.
Més tard, el 2002, la nova propietat, Sacre-
sa, va promoure una altra modificació
sense variar el sostre total però modificant
els m2 i els usos entre Can Vidalet i Fines-
trelles, segons el document elaborat per
les AAVV. Aquesta última modificació pre-
tén, segons expliquen els veïns, traslladar

 


