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Reflexiions dell Col∙leggi d’Amb
bientòle
egs de CCatalunyya
en rela
ació amb el pro
ojecte Eu
urovegaas
nformació concreta
c
i veeraç i arran
n de la polè
èmica generrada durant les últimess
Atesa laa manca d’in
setmanees al voltant de la poten
ncial ubicacióó del projectte Eurovegass a la comarc
rca del Baix Llobregat,
L
ell
Col∙legi d’Ambientò
òlegs de Cattalunya (CO
OAMB) consiidera oportú
ú fer les seegüents reflexions, que
e
nen l’interèss públic del projecte, la seva compa
atibilitat amb els valors ambientals i socials de
e
qüestion
Catalunyya, i la transp
parència dell procés de ppresa de decisió.
Si es deecideix que l’activitat té un interèès estratègicc per al paíss i que cal tirar‐la end
davant, seràà
necessarri justificar i raonar ad
dequadamennt aquest interès per al bé comúú així com l’elecció de
e
l’emplaççament, i caldrà assegurrar la particiipació ciutad
dana en el procés
p
de prresa de deciisió, tal com
m
preveu la legislació vigent.
v
Nom
més així es gaarantirà, que
e des del pun
nt de vista gllobal de la sostenibilitatt
(ambien
ntal, econòm
mica i social),, la ubicació del projecte
e Eurovegas a Catalunyaa és la millorr alternativaa
possiblee.
mbientòlegs de Catalunyya EXPOSA:
Per tot l’’exposat, el Col∙legi d’Am
En relaciió amb el procés d’elecció del lloc
En comptes de l’elecció unilatteral d’una ubicació po
otencial per al projectee, considerem
m necessarii
respectaar l’esperit deel procedime
ent d’avalua ció ambiental estratègica (AAE) defi nit en la Llei 6/2009, dee
28 d’abrril, que transsposa la Dire
ectiva 2001//42/CE del Parlament
P
Eu
uropeu i del Consell, de 27 de juny,,
relativa a l'avaluació dels efectess de determinnats plans i programes
p
so
obre el medii ambient.
En aqueest sentit, éss indispensa
able discutir obertament les alterna
atives, entree les quals cal
c preveuree
―però n
no només― l'anomenada
a alternativaa zero (és a dir,
d la situació
ó en la qual eel projecte no arribaria a
executarr‐se). Aquestta anàlisi ha de valorar ssi l’actuació proposada és
é compatibble amb el manteniment
m
t
dels valo
ors ambientaals, socials i econòmics
e
dee l’emplaçam
ment, així com
m amb els prreceptes establerts en ell
planejam
ment territorrial i en diverrsos plans seectorials de protecció.
p
A més a més, ttal com estableix la Unió
ó
Europea, en aquestt procés d’avaluació la participació de tots elss agents soccials és fona
amental perr
legitimar qualsevol decisió.
d
A més, el fet que un projecte
e com aqueest s'estigui discutint sense passarr per un prrocés públicc
d’avaluaació ambienttal estratègicca posa en q üestió, debilita i deslegittima tota la feina que s'h
ha fet en less
darreress dècades a Catalunya en
e matèria dd'ordenació territorial
t
i protecció
p
im
millora del paisatge,
p
aixíí
com la leegislació en matèria
m
amb
biental i els aavenços cap a un model sostenibilista
s
a.
d
grans eespais mono
ofuncionals i les impliccacions amb
bientals que
e
En relacció amb la caducitat dels
generen
n
c
de planificar grrans espais monofuncion
m
nals (com poodria ser‐ho Eurovegas),,
Volem reemarcar la caducitat
especialment si gen
neren grans desplaçameents de perssones ―la qual cosa co mporta imp
plicacions en
n
termes d
de consum d’energia
d
i em
missions de ggasos amb effecte d’hiverrnacle (GEH) associades al transport..
En el cass d’Eurovegaas, no pot trractar‐se d’u n centre mo
onofuncional suburbà quue atreu ciuttadans de laa
Regió Metropolitanaa de Barcelon
na ―que hi arriben per mitjà de tran
nsport col∙leectiu o privatt―, sinó quee
pren unaa dimensió d’abast
d
intern
nacional i atrreu fluxos de
e persones de
e diferents pprocedènciess.
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La gestió
ó dels residus municipalss de l’Àrea M
Metropolitanaa, especialme
ent de les fraaccions resta
a i rebuig, éss
molt complexa; l’eexecució d’un projecte d’aquestes característiques incremeentaria la generació dee
municipals i assimilables
a
residus m
i, per tant, nn’augmentaria les dificulttats de gestióó.
Així don
ncs, les implicacions d’a
aquesta me na d’espais,, intensius quant
q
a connsum d'enerrgia i aigua,,
generaciió de residus, emissions de GEH i coontaminantss, entre altre
es, posen dee manifest ells límits delss
sistemess naturals i laa capacitat de
d càrrega dde la Regió Metropolitan
M
a i dels recuursos dels qu
ue hauria dee
dependrre (abastameent energètic i d’aigua, iinfraestructu
ures de tracttament de rresidus, etc.)). De fet, elss
Criteris d
de planejam
ment territoriial, publicatss fa ja algun
ns anys pel propi
p
Governn de Catalun
nya1, alerten
n
d’aquestt perill i estaableixen uns preceptes ttotalment op
posats als que es planteegen amb un espai com
m
seria Eurrovegas: evittar la segrega
ació espacia l de les àree
es urbanes, protegir
p
els eespais agrariss i naturals, i
fer de la mobilitat un
n dret i no un
na obligació, entre molts altres.
mportància estratègica del lloc prop
posat (el De
elta del Llobbregat), pels seus valorss
En relacció amb la im
agroecològics
d la poca infformació dis ponible, es proposa
p
que el projecte Eurovegas s''emplaci a laa
Segons ees desprèn de
comarcaa del Baix Llo
obregat, dins del seu Parcc agrari, en terrenys amb
b un innegabble valor de connectivitat
c
t
ecològica i que són clau per garrantir la viabbilitat dels espais natura
als protegits del Delta de
el Llobregat..
ut al Pla terrritorial mettropolità de Barcelona, que inclou els terrenyss
Aquest vvalor ha esttat reconegu
proposats dins del Sistema d’espais obertss de protecció especial. De fet, l’eestreta relació funcionall
d’aquestts terrenys amb els espaiis d’interès nnatural i del propi Delta, inclosos a laa xarxa Natura 2000 com
m
a zona d
d’especial dee protecció per a les auus, els atorgga una importància estraatègica per assegurar laa
funcionaalitat ecològica del Delta de Llobregatt.
El valor eestratègic deels terrenys també
t
s’assoocia a la prod
ducció agríco
ola de proxim
mitat que ofe
ereixen, atèss
que són sòls d’òptim
ma qualitat agronòmica,
a
a més de laa seva importància com a espais ob
berts dins dee
l’Àrea Metropolitanaa de Barcelon
na. Tampoc ss’ha d’obviarr l'impacte que tindria unna actuació com
c
aquestaa
uncions i elss recursos qu
ue garanteix el delta dell Llobregat a l'Àrea Metrropolitana de
d Barcelonaa
en les fu
(recàrregga d’aqüíferss, protecció de
d riscos nat urals, etc.).
dret per partt del Governn, la manca d’informació
d
ó
En relaciió amb la inffravaloració dels valors d’aquest ind
i transpaarència, i la necessitat
n
d’’implicar el ttercer sectorr ambiental des
d de l’inicii
Es porti o no a termee, la presumpta tria d’aqquest emplaççament per part
p del Goveern de la Generalitat perr
ojecte d’una magnitud
m
co
onsiderable jaa ha tingut efectes
e
ambie
entalment i ssocialment negatius.
n
Perr
a un pro
una ban
nda, ha obeert la possib
bilitat que ees proposin projectes en terrenys similars, ja
a que s’han
n
menystin
ngut obertam
ment uns va
alors naturalss i ecològicss de primer ordre legalm
ment protegits des de faa
anys perr la normativva catalana, nacional i innternacionall. També s’han obviat, fiins i tot de manera
m
méss
absolutaa, els valors agronòmics,
a
socials, eco nòmics, paissatgístics i d’altra índole,, amb un me
enor rang dee
protecció
ó.
Per una altra banda,, la discussió
ó sobre la id oneïtat de l’’emplaçamen
nt ha estat eemboirada per
p la mancaa
mació i de traansparència del Govern.. Aquesta ab
bsència real de debat haa agreujat l’’escissió quee
d’inform
existeix eentre la societat civil i els poders pú blics i la desafecció creixxent de la soocietat catala
ana envers laa
política. En aquest sentit, el COA
AMB deman a al Govern de la Generalitat que appliqui el drett d'accés dell
1

http://ww
ww20.gencat.catt/docs/ptop/Ho
ome/Departam
ment/Plans/Plan
ns%20territorials/criteris_denssevolupament_
_programa_pla
nejament..pdf
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públic a la informaació ambienttal, el princcipi de transsparència ad
dministrativaa i el dret d'accés
d
a laa
documentació des de
d l’inici del procés
p
de prresa de decissió en relació
ó a aquest pprojecte i altres d’interèss
públic, to
ots ells dretss plenament integrats a lles polítiques de la Unió Europea, i qque s’han tra
ansposat a laa
normativva espanyolaa2. També s’insta a apliccar la normaativa sobre responsabilitaat ambienta
al, en relació
ó
amb la p
prevenció i laa reparació de
d danys am bientals, que
e determina que els ciutaadans poden
n sol∙licitar a
l’adminisstració pública la informació de què disposi sobre els danys ambientals i sobre les mesures
m
perr
evitar‐lo
os, prevenir‐los o reparar‐los.
Per dem
mocratitzar i legitimar l’intterès públic del projecte, el procés de presa de ddecisió hauria d’intregrarr
les dimeensions ambiiental i territtorial, però ttambé la soccial. En aquest sentit, el tercer sector ambiental,,
per mitjàà del conjuntt d’entitats sense ànim dde lucre que treballen
t
per protegir i m
millorar el me
edi ambient,,
hauria de jugar‐hi un
n paper cabd
dal com a eleement verteb
brador de la societat
s
civil catalana.
e valors so
ocials i ambbientals dessitjats per a
En relacció amb la compatibilittat del projjecte amb els
ment de l’ecconomia del coneixemen
Catalunyya i amb el desenvolupa
d
nt
Amb ind
dependència dels beneficcis econòmiccs que pugui generar, no es pot obviaar la problem
màtica sociall
vinculada a la naturaalesa i les dim
mensions d’aaquest tipus de projecte. És evident qque les activiitats que s'hii
poden dur a terme no
n fomenten
n els valors dde la sostenibilitat, l’equiitat i la justíccia ambienta
al3. De fet, laa
propostaa no s’ajustta als principis de l'Esttratègia per al desenvo
olupament ssostenible dee Catalunya
a
(aprovad
da pel Govern català l’a
agost de 20110), sobretott pel que fa a les directtrius sobre planejament
p
t
territoriaal i urbanism
me i als objectius estratèggics fixats.
La propo
osta d’una activitat
a
d'aq
questa men a no és incompatible amb
a
la prom
moció de la recerca i laa
innovació, però sol∙llicitem al Go
overn de la G
Generalitat la
l inversió dels mateixoss recursos per potenciarr
una eco
onomia del coneixemen
nt basada e n activitats creatives i productivess, fonamentades en elss
potenciaals propis i amb
a
un esperit eco‐innoovador clar; una economia verda qque segueixi l’esperit dee
Rio+20 per així evvitar la fuga de talentt dels proffessionals altament quaalificats, el consegüentt
t
de m
menor valor afegit.
empobriiment del capital humà i intel∙lectual del país i la dedicació a tasques
eriment oberrt del COAM
MB per a qua
alsevol supo
ort i assessorrament amb
biental per a
En relació amb l’ofe
es similars
Eurovegas i projecte
nt, des del Col∙legi d’A
Ambientòlegss de Catalunya, aprofitant el gran potencial dels
d
nostress
Finalmen
professio
onals i el no
ostre recone
eixement ofiicial, oferim tot el supo
ort i l’assesssorament ne
ecessaris perr
contribu
uir a portar a terme aque
elles iniciativves que tingguin com a objectiu prom
moure un futtur basat en
n
els princcipis de la sosstenibilitat, la modernitaat i la innovació, sense ne
ecessitat d’im
mposar cap projecte
p
quee
deixi de banda la leegislació exisstent i l’opinnió del terce
er sector. Ma
anifestem aiixí la nostra voluntat dee
formar p
part del procés de valoració d’aqueest projecte i/o d’altres projectes am
mb efectes ambientals
a
i
socials d
destacats quee puguin plantejar‐se en el futur, essent reconeguts pel Goveern de Catalu
unya com un
n
dels inteerlocutors vàlids per dete
erminar i ava luar els aspe
ectes ambien
ntals des de ll’inici.

2

Llei 27/22006, de 18 de juliol,
j
per la qua
al es regulen el s drets d’accés a la informació
ó, de participaciió pública i d’acccés a la
justícia en matèria de meedi ambient
3

Equitat a
ambiental a Catalunya. Integració de les dimeensions ambien
ntal,territorial i social a la pressa de decisions, M.Ortega i
M.Calaf. Consell Assessorr per al Desenvo
olupament Sosttenible (2010)
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