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E
ls Serveis Territorials de Barce-

lona, que depenen del Departa-

ment de Medi Ambient, van pu-

blicar l’informe d’impacte ambiental

sobre el projecte del Barça Parc, datat

el 29 de març, on es qüestionen bona

part dels aspectes més polèmics del

projecte al litoral de Viladecans. L’in-

forme, tot i que es va publicar fa cinc

mesos, va sortir a la llum pública la

setmana passada quan, casualment,

un membre de la plataforma ecolo-

gista en contra del projecte, Salvem

Oliveretes, va mirar la web del depar-

tament. L’Ajuntament de Viladecans

diu que no va rebre l’informe, tot i que

des de Medi Ambient asseguren que

“es va enviar una còpia amb data del 7

d’abril”.

Informe contundent

L’informe del Departament de Medi

Ambient diu que l’estudi ambiental

preliminar fet per l’Ajuntament de

Viladecans té algunes mancances que

cal revisar. L’informe admet que la

zona prevista per la ubicació del Bar-

ça Parc ja rep una gran pressió urba-

nística a través de l’ampliació del port

i l’aeroport o l’autovia C31 i que, per

tant, el projecte seria inviable i exigi-

ria l’establiment d’un connector bio-

lògic a través del delta del Llobregat.

També afirma que les zones adjacents

estan protegides per les màximes

lleis a nivell europeu i són zones amb

una riquesa excepcional –tant de

flora com de fauna autòctona i mi-

grant– i que, per tant, “el projecte

podria malmetre aquesta diversitat”.

A més, el text inclou un informe de

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

que avisa que la zona en qüestió (com

tot el delta del Llobregat) pateix un

“risc d’inundació extremadament alt

davant d’episodis meteorològics ad-

versos” i alerta que el projecte s’urba-

nitzaria “damunt d’un aqüífer prote-

git” i afectaria “la seva dinàmica

hídrica i seva la recàrrega”. Un tercer

aspecte que destaca l’informe està

relacionat amb el canvi climàtic, ja

que Viladecans es troba en una zona

de protecció especial de l’ambient at-

mosfèric i avisa que un projecte com

el Barça Parc “augmentaria les emis-

sions d’efecte hivernacle”. Finalment,

destaca la contaminació lumínica i

acústica que comportaria aquest pro-

jecte en l’ambient i avisa de la proxi-

mitat amb el Parc Agrari del Baix Llo-

bregat i “les divergències que podria

crear aquest projecte amb les zones

de conreu”.

L’Ajuntament no troba l’informe

El Departament de Medi Ambient ha

assegurat que va enviar l’informe a

l’Ajuntament de Viladecans el 7 d’a-

bril, tot i que l’Ajuntament ha afirmat

que no va rebre cap informe i que s’ha

assabentat de la seva existència “a

través de la premsa”. L’Ajuntament

també ha declarat que, tot i l’informe

desfavorable de Medi Ambient, té la

intenció de “tirar endavant el projecte

del Barça Parc, amb les recomana-

cions que fa el departament”. Des de

la Plataforma Salvem Oliveretes,

estan satisfets amb la sortida a la

llum de l’informe i creuen que “el

Barça Parc no es pot tirar endavant

tenint en compte la contundència de

l’estudi ambiental”. Tot i així, reconei-

xen que no és un informe vinculant i

que, a més, “no està signat per cap

responsable del departament”. Tam-

poc no es creuen la versió de l’Ajunta-

ment quan diu que no té l’informe i

consideren que “la seva actitud té

més relació amb el fet de no voler

interferir en les eleccions al club blau-

grana que es van fer fa dos mesos”. El

Barça no ha fet declaracions al res-

pecte, tot i que el nou president San-

dro Rosell va anunciar que no tiraria

endavant el projecte durant la presa

de possessió del càrrec. No obstant

això, la mà dreta de Rosell i actual

vicepresident de l’àrea social del club,

Jordi Cardoner, té interessos en el

projecte a través d’empreses fami-

liars (veure DIRECTA 187). La gent de

Salvem Oliveretes no creu que el pro-

jecte estigui enterrat perquè “s’acos-

ten eleccions autonòmiques i munici-

pals i els possibles canvis de govern

poden fer que el projecte recobri

vida”.

L’informe admet

que el projecte

augmentaria la

pressió urbanística

a la qual està

sotmesa la zona 

del delta des 

de fa anys
La riera de Sant Climent, propietat del Barça, està inclosa dins la Xarxa Natura 2000.
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El text avisa que un

pla com el Barça

Parc “augmentaria

les emissions

d’efecte hivernacle”


