


 

  
  

 
Llistat d’entitats i plataformes que donen suport:  
 
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) /  ADENC-EdC / AENA―EdC / ANG― EdC / CEPA-EdC / 

Cerdanyola Via―Verda.- EdC / Col•lectiu Ecologista Bosc Verd― EdC―UP / DEMAC―EdC / GEPEC-EdC / 
GDT―EdC / GDMNS―EdC / IAEDEN― EdC / IPCENA―EdC / LIMNOS―EdC / SALVEM L’EMPORDÀ―EdC 
/ SÈGRIA NET―EdC / Plataforma Antiincineradora de la VALL DEL GES― EdC / Plataforma Cívica per a la 
reducció de Residus (PCRR) / Plataforma Vallès Net (PCRR) / Plataforma No a la MAT- Plataforma adherida 
EdC / Jóvens de les Terres de l’Ebre / Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) / Transgènics fora / Som lo que 
sembrem / Plataforma per la retirada del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena―UP / Plataforma en 
Defensa de Collserola / Plataforma Aire Net Sant Feliu de Llobregat  - PCRR / Plataforma Antiincineració 
Montcada i Reixac –PCRR / Plataforma Antiincineradora del Congost- PCRR / Plataforma en Defensa de la 
Terra Alta―UP / Plataforma Antimolins de Portbou i Colera―UP / Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors –
PCRR / Plataforma Cívica per Ventalló / Plataforma Martí Verd / Plataforma Prou Sal / Plataforma SOS Lloret / 
Plataforma SOS platges / Plataforma en Defensa de la Serra Marina i Can Zam / Plataforma Salvem Querol / 
Plataforma Cívica Montsalat / Plataforma per la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat / Plataforma Cel Net / 
Casal Despertaferro / Ass. En defensa de la Terra i Vent de Tots. La Fatarella / Salvem el Gaià / Salvem 
Solius―UP / Salvem les Valls / Salvem La Garriga / Salvem el Terraprim / SOS Empordanet―UP / 
ARA(Associació Respectem l'Albera) / Pi Gros (Taradell) / Plataforma Popular contra el Pla Caufec―UP / La 
Canonja 3. / ANEGx(Agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa) / OIKOS Ambiental (Mataró) / Forum 
Social de Comunicació / Forum l'Escala / GDPBE (Grup de Defensa del Patrimoni del Baix Empordà) / Gent del 
Ter-POT―UP / Col•lectiu GREDA / Cordada Associació excursionista i ecologista / Unió de Plataformes (UP) / 
Plataforma unitària contra l’Autopista Elèctrica de Catalunya i Aragó―UP / El Sauquer, Associació per a la 
preservació del territori. La Segarra―UP / GEVEN (Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès)―UP / A.VV 
del Centre Històric de Bellvei. Baix Penedès―UP / Plataforma No Fem El Cim. Baix i Alt Penedès―UP / 
Plataforma per una Vegueria Pròpia―UP / Plataforma Cívica per a la Salut i el Medi Ambient. Alt penedès―UP 
/ ADAPA. Capellades― Alt Penedès i Anoia―UP / A.VV de Sant Pere de Sallavinera. Anoia―UP / Plataforma 
Salvem l’Anoia―UP / Grup Mediambient Anoia Sud―UP―EeA / Sitges News. Diari Digital―UP / Front 
Antitèrmica de Cubelles i Cunit―UP / Grup Ecologista Les Agulles―UP / Grup de Defensa del Garraf―Ordal, la 

Vall baixa i Delta del Llobregat (Defgol) ―UP / Associació Natura Pou de Glaç. Begues―UP / Plataforma 
Salvem Can Coll. Torrelles Sostenible―UP / Martorell Viu―UP / Plataforma Salvem Oliveretes. 
Viladecans―UP / ANDA, Associació Naturalistes d’Abrera―UP / Associació Cultural del Montserrat. 
Collbató―UP / Plataforma Salvem Montserrat―UP / Plataforma en Defensa del Territori i Patrimoni del Baix 
Llobregat Nord―UP / Plataforma l’AVE pel Litoral. Barcelona―UP / SOS Monuments―UP / Arquitectes Sense 
Fronteres―UP / Plataforma per l’Equilibri Territorial Interprovincial de Catalunya―UP / Vall de Can Masdeu. 
Barcelona―UP / Collserola Parc Natural.org―UP / Plataforma el Torrental. Calldetenes―UP / Meandre 
(Associació per a la preservació de l'entorn natural de Manresa)―UP / Ramaderia Ancestral els Isards. La 
Garrotxa ―UP / Plataforma el Roure. Vallés, Maresme―UP / Plataforma Salvem la Vall de la Riera de Pineda. 
Maresme―UP / Ass. Amics del Mas Roig. Baix Empordà―UP / Salvem Vilanera. Alt Empordà―UP / Xarxa per 
la Defensa de l’Empordà―UP / Plataforma Cívica de les Terres de la Sènia―UP / A.VV Cervelló / A.VV. de 
Can Sant Joan de Montcada i Reixac / A.VV de La Satalia / A.VV de Sant Andreu de Palomar –PCRR / 
Associació Veïns Serra Marina / Associació veïns Craywinckel de Sant Gervasi BCN / Associació de veïns de 
Vilert i Centenys / Coordinadora per a la Defensa del Berguedà / Grup Electropol•lució d'Ecologistes en Acció 
de Catalunya / Afectados CEM / ADV Ecològica Gent del Camp / Assemblees Populars per l’Habitatge (V de 
Vivenda) / Associació Pro Teatre Talia Olympia (Paral•lel BCN) / AVECORN (L'Escala Girona) / Igman 
Acció―Solidària / Assemblea per Montcada / Agrupació per a la protecció del Medi Ambient (APMA) de 
Vilanova i la Geltrú / Amics de la Natura de Sant Feliu / CAJEI / Casal Popular La Turba de Valls / CATAC / 
CEBLL / CAV Candidatures Alternatives del Vallès / Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) / Participació Actica 
Social (PAS) de Cerdanyola / Entesa per Sabadell (ES) / Alternativa d'Esquerres per Badia (AEB) / Esquerra 
Alternativa de Barberà (EAB) / AltraVeu de Castellar (AV) / CUP de Terrassa / CUP de Sant Cugat  / COP- 
Compromís per Ripollet / EIC (Esquerra Independentista del Camp de Tarragona) / Els Verds – Alternativa 
Ecologista / Esquerra Independentista (EI) del Vallès Oriental i el Baix Montseny / ACACEM / Coordinadora 
Ecologista Independentista / Endavant (OSAN) / CSO Eskondite. Molins de Rei / Revolta global―Esquerra 
Anticapitalista / Sindicato co.bas / La Secció Sindical CGT a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins BCN / 
Maulets, el jovent independentista revolucionari / Cooperativa El Brot / CSOA, Centre Social Okupat i 
Autogestionat l’Eskerda de Reus/ Partit Republicà Català (RC) / (AEB) Alternativa d’Esquerres per Badia / 
Candidatures d’Unitat Popular/ Cel Fosc / Coordinadora en contra l’autovia de les Gavarres / Col·lectiu 
d’Ecologistes de Rupià / (PSGO) Plataforma Serres―Garraf―Ordal / Plataforma per a la Defensa de Gallecs / 

Biòlegs Glocals/ Associació Naturalista Torrellenca, La Formiga / Ara o Mai / Alternativa per la Vall Fosca / 
Salvem lo Canalet / Xarxa pel Decreixement / CANC Coordinadora Anticementiri nuclear / SEO―BirdLife 
correu@ecologistes.cat 

http://22marc2009.blogspot.com/ 

 
 

 

  

Què pretenem? Els col·lectius ciutadans, entitats ecologistes i plataformes de defensa del territori 

adherits a la convocatòria hem considerat necessària aquesta campanya per: 

 fer visibles els nombrosos conflictes ambientals arreu del nostre territori 

 fer front a les agressions al territori, al medi i la salut arreu del Principat de Catalunya 

 mostrar el nostre rebuig al model socioeconòmic actual, que comporta l’actual crisi i la 

destrucció del territori, per demanar un canvi profund cap a un model alternatiu veritablement 

sostenible 

 

Per què? El gran nombre de conflictes ambientals existents actualment al país ha fet palès que el 

Govern de la Generalitat no respecta els interessos generals de la població. Malgrat els discursos 

oficials, el Govern i les institucions afavoreixen els interessos de les grans corporacions privades i 

destinen els recursos públics a la continuïtat d’un model neoliberal obsessionat pel creixement, 

responsable de la crisi econòmica i ambiental actual, i incompatible amb la preservació del medi 

ambient, l’equilibri territorial i el benestar social. 

 

Denunciem: que malgrat que el color del Govern hagi canviat, aquest desenvolupa una política 

ambiental continuista respecte la que ja va generar protestes l’any 2001, que segueix sent ineficaç i 

contrària als interessos de la població; que afronta la crisi ambiental que provoca ignorant qualsevol 

demanda de canvi, amb mitjans repressius i retallada de drets i llibertats (per exemple, judicialització 

de les accions reivindicatives i de defensa del territori- Pla CAUFEC, transgènics,...). Denunciem l’ús 

pervers del llenguatge i el maquillatge “ambiental”, i la manipulació informativa que sovint 

reflecteixen molts mitjans de comunicació.  

 

Demanem: un nou model de política ambiental, territorial i de sostenibilitat que impliqui 

transversalment els Departaments (Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Educació, Economia i 

Finances, Innovació, Universitats i Empresa, Medi Ambient i Habitatge, Política Territorial i Obres 

Públiques i Salut,). 

 

Reclamem: que es posin en marxa nous models participatius per una consulta pública real i efectiva, 

que permeti un planejament urbanístic, territorial i d’infraestructures basat en un veritable consens. 

Més enllà de l’insuficient model de democràcia representativa actual (partitocràcia), cal un nou marc 

democràtic que possibiliti a la ciutadania implicar-se en la presa de decisions públiques. Cal 

normalitzar procediments i consultes que possibilitin la participació directa de la ciutadania en la 

presa de decisions.  

 

Finalment, malgrat considerem que cal un canvi de model econòmic i polític, considerem que no 

poden passar per alt la incompetència, les decisions errònies, la manca de transparència, el 

desconeixement i la desatenció al territori de la gestió del Govern del President Montilla. Per això, 

reclamem que s’assumeixi la mala gestió del territori, que s’atengui la nostra demanda de DIMISSIÓ 

DELS CONSELLERS DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, POLÍTICA TERRITORIAL  I OBRES PÚBLQUES 

i AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL i es comenci un canvi profund en l’actual gestió 

pública. 

Manifest Contra la Política 

Ambiental del Govern de la Generalitat 

Defensem el territori! 

mailto:correu@ecologistes.cat
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QUÈ DENUNCIEM? QUÈ PROPOSEM? 

Medi natural 

La manca de protecció i gestió adequada dels espais naturals que provoquen el seu aïllament i la pèrdua de biodiversitat Aprovació immediata del Pla Territorial Sectorial de Connexions biològiques i paisatgístiques 

És vergonyós que Europa hagi iniciat procediments sancionadors per la manca de protecció de Zones d’Especial Protecció 

d’Aus i espais de Xarxa europea Natura 2000 a Catalunya.  

La permissivitat excessiva de caça, tolerant abusos cinegètics (verins, pròrrogues en temps de migració o mètodes no selectius). 

La política forestal basada en la producció de fusta i no en el manteniment de la biodiversitat del bosc mediterrani 

La continuació de destrucció zones humides (ullals, torberes, vores de riu, erms,.) i el suport Govern a l’ampliació i construcció 

noves pistes d’esquí tot i que envaeixen hàbitats i sobreexposen recursos hídrics (Àrreu, Vall Fosca, Port Comte, ...) 

Assegurar una política decidida de conservació dels espais naturals i l’establiment d’una xarxa connexions que garanteixi la 

preservació. Aprovació d’un Pla Territorial sectorial de Connexions biològiques i paisatgístiques. 

Reclamem la implementació de plans de gestió d’espais inclosos al PEIN i a la Xarxa Europea Natura 2000 

Llei de caça consensuada i on s’eliminin tots els abusos actuals  

Protecció efectiva normativa de totes les zones humides. Publicació de l’inventari de zones humides amb rang de Llei 

Demanem la Llei de la Biodiversitat 

Aigua 

La política encoberta de transvasaments entre conques: riu Ebre cap al nord i sud (Xerta-Xènia); Segre cap a la zona 

metropolitana barcelonina... 

L’incompliment del manteniment de cabals ecològics dels rius (Ter, Segre, Ebre, Gaià, Foix i Siurana) i resta conques internes 

L’aplicació real de les exigències de la Directiva Marc de l’Aigua: polítiques de gestió que garanteixin la conservació i el bon estat 

ecològic dels recursos hídrics de tot el territori 

Una política d’aigua basada en manteniment dels rius com a elements naturals, en lloc del principi de satisfacció de la demanda 

Els plans obsolets i abusius de regadius en zones protegides (canal Segarra-Garrigues) i el manteniment política d’oferta en 

detriment del control de la demanda. Les polítiques de continuïtat amb l’ús insostenible de l’aigua pera camps de golf, parcs 

temàtics, nous polígons industrials, urbanitzacions, AREs, etc. 

La ineficiència del col·lector de les salmorres dels runams salis que contaminen els recursos hídrics (es trenca i no arriba al mar) 

Cal una política de gestió de l’aigua amb criteris d’eficiència, estalvi i reutilització 

Desprivatització de la distribució de l’aigua a Catalunya 

Decreixement de la superfície de regadius. Control de fuites de clavegueram i ús incorrecte d’adobs no contaminants 

Residus 

El fracàs global de les polítiques de gestió dels residus municipals, industrials, de la construcció, ramaders... 

Els riscos per a la salut causats per la incineració de residus, en incineradores, en plantes de ciment i tèrmiques sota 

l’eufemisme de valoritzar energèticament els residus i mitigar el canvi climàtic. 

La permissivitat de l’ARC-DMAH envers la mala gestió de plantes compostatge i tractament que provoca rebuig social 

Donar prioritat a l’aplicació de polítiques reals de prevenció i recuperació de residus: proposem la Llei Catalana Prevenció de Residus 

L’aprovació urgent de nous plans de gestió dels residus que facin preferent la prevenció, la reutilització i la recuperació material dels 

residus enfront dels tractaments de final de canonada (ecoparcs, abocadors i la incineració dels residus). 

Promoure campanyes efectives d’educació ambiental que parteixin d’informació científica i no sesgada 

La construcció dels anomenats “Ecoparcs”, de fet, plantes de transferència que necessiten nous abocadors i promouen la crema 

de residus.  

Els immensos runams salins provoquen contaminació del riu Llobregat tant superficial com subterrània, per dissolució  

Descartar en els nous programes de gestió (2009-2015), qualsevol tipus d’incineració i la construcció d’Ecoparcs 

Que el cost de gestió dels envasos el paguin els productors (lobbies com Ecoembes) i no els ciutadans amb les taxes d’escombraries 

Impermeabilització real del actuals runams salins i aplicació minera de les millors tècniques disponibles màxima reutilització 

Energia 

L’encobriment i la manca de transparència del risc nuclear així com l’allargament del tancament de les centrals nuclears d’Ascó 

i Vandellòs (avui ja anomenades cafeteres nuclears). 

L’intent de revifar l’opció de l’energia nuclear i la ubicació del cementiri nuclear estatal al nostre país. 

El Pla de l’Energia de Catalunya, per obsolet i d’absència de criteris de sostenibilitat (implica creixement consum i no considera 

viable l’escenari alternatiu d’estalvi i de consolidació d’energies renovables i sostenibles) 

Demanem un programa de tancament de les centrals nuclears i que no es renovin les llicències de les centrals d’Ascó i Vandellòs 

Un procediment públic i participatiu de revisió del PEC que promogui un nou model energètic amb contenció de la demanda, que 

sigui ecoeficient, sostenible i equilibrador del territori. Amb un futur lliure de nuclears i de consum de combustibles fòssils. 

Normatives i ajuts per a la instal·lació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica arreu 

Les noves línies MAT i massificació eòlica especulativa (zones preservació memòria històrica) i grans tèrmiques de biomassa. Acostar centres de producció d’energia al consum: simplificació administrativa i promoció de la generació distribuïda  

Territori 

Els criteris de redacció i aprovació dels nous Plans Territorials, no restringeixen l’ocupació dels espais lliures i mantenen el 

model malbaratador dels recursos (creixent demanda d’aigua, materials, energia,..). 

La continuïtat de Plans Urbanístics i d’uns models de promoció immobiliària insostenible que volen ignorar la seva 

responsabilitat en la crisi de model que patim i en la destrucció d’espais agroforestals i paisatgístics.  

L’utilització del subsòl sense tenir en compte les grans afectacions que es poden produir 

L’aprovació dels nous Plans Territorials i la revisió del Pla Territorial General de Catalunya per impulsar un nou model equilibrador 

del territori català i que doni resposta a l’esgotament dels models fins ara vigents basats en el creixement continu. 

Cal que la nova planificació territorial garanteixi la continuïtat dels espais lliures; proposta de corredor mediterrani, 

Revisar els Plans Urbanístics, Plans directors, ARES, POUMS, segons els criteris abans esmentats i amb la implementació efectiva de 

nous mecanismes de participació ciutadana real i amb un debat públic amb possibilitat de decisió 

Les aprovacions de noves Àrees Residencials Estratègiques (AREs) que promouen creixements urbanístics no justificables. Garantir el desenvolupament i el debat públic en el procediment d’avaluació ambiental estratègica de plans i programes 

Mobilitat 

El Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya, perquè sota l’esment purament testimonial dels criteris d’accessibilitat i 

mobilitat sostenibles no fa altra cosa que promoure grans infraestructures (que produeixen impactes severs a l’entorn) amb 

preferència del vehicle privat i unes conseqüències d’impacte sever sobre el territori, amb augment d’emissions, 

Reclamem la definició d’un model de mobilitat que garanteixi la màxima eficiència energètica i que minimitzi l’ocupació del territori 

fomentant el transport públic i donant prioritat al transport públic i molt especialment una xarxa ferroviària potent i eficient 

Cal un tomb radical per garantir el transport de mercaderies per ferrocarril.  

Agricultura i Pesca 

El foment i la potenciació de l’ús de transgènics en l’agricultura 

El foment de la producció agrícola i ramadera intensives (ús abusiu de pesticides, adobs nitrogenats, generació de purins)  

Descartar la producció de transgènics segons les propostes de la ILP admesa a tràmit pel Parlament Català 

Un Pla d’Espais d’Interès Agrícola per mantenir els conreus i ramaderia que garanteixin una alimentació natural  

La manca de suport a la pagesia tradicional amb menor impacte i afectació al medi Prioritat al foment de l’agricultura ecològica i de baixa intensitat en l’ús de recursos 

La continuació de la destrucció del litoral mediterrani 

La construcció de nous ports i espigons esper a ús esportiu i polítiques públiques de transvasament de sorra dels fons marins 

Impuls de Plans Directors específics per a la protecció de la costa 

La sobreexplotació pesquera a la Mediterrània i de cap control sobre els mercats pesquers, de consum català, d’espècies 

provinents d’altres zones on es  practica la sobrepesca i s’empren mètodes extractius altament perjudicials 

Regular la pesca a la Mediterrània i controlar els mercats pesquers d’altres zones d’on ens prové la pesca 

Marc i qualitat democràtica 

La nul·la o molt escassa participació i codecisió ciutadana en les decisions territorials i ambientals que no deixen altra opció 

que la presentació d’al·legacions, amb insuficients períodes d’informació publica. 

Mantenir òrgans de participació purament consultius i polítiques de participació basades en el clientelisme. 

Incapacitat desenvolupar processos participatius reals (per ex Agende21) i incompliment acords internacionals de les A21  

Demanem nous models de governança i d’agilització, de normalització dels procediments i consultes que possibilitin la participació 

directa de la ciutadania i dels territoris en la presa de decisions. Presència efectiva d’entitats ciutadanes independents en la tutela dels 

partits polítics, les administracions i els interessos privats en els consells executius i òrgans de decisió administrativa.  

Organització de consultes ciutadanes vinculants en temes d’incidència rellevant per als diferents territoris. 

Dret de la ciutadania afectada per projectes, infraestructures, plans o programes a demanar estudis alternatius d’avaluació sufragats a 

càrrec dels promotors dels projectes tan públics com privats. 

La manca de rigor i la promoció d’estudis d’avaluació d’impacte per part de centres i consultores mancades d’independència i 

criteris científics. 

Política econòmica 

Pressupostos del Govern que no prioritzen polítiques preventives, protecció del medi ni la salut de les persones. Política econòmica de l’ús sostenible dels recursos. Més inversió en prevenció i en R+D+I 

No es fa complir el principi comunitari de responsabilitat del productor Aplicació de fiscalitat ambiental i fer que els productors assumeixin costos ambientals 

Sanitat 

Permissivitat del Departament davant de projectes que poden suposar un risc per a la salut de les persones (contaminació 

industrial, tractament de residus, contaminació atmosfèrica, contaminació electromagnètica, etc..) 

Aplicació del principi de precaució (contaminació electromagnètica d'antenes de telefonia mòbil, línies d’alta tensió, transformadors, 

intoleràncies ambientals com als plaguicides, etc). Creació de l’Agència Catalana de la Salut. Aprovació d’una llei catalana de la salut 

Qualitat Ambiental 

El projecte llei que ha de substituir la LIIA, és més lax amb activitats i projectes agressius amb el medi Creació d’un marc normatiu que controli i penalitzi les activitats contaminants (atmosfera, sorolls,...) 



Mapa elaborat per:
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Acció Contra la Política Ambiental del Govern de la Generalitat de Catalunya 

 

Diumenge, 22 de març de 2009 

 

Els conflictes ambientals a Catalunya 

 

Alt Camp 

 

5 conflictes ambientals 

 

Alt Camp: 1700 habitatges i el museu casteller projectats en una ARE. Disgregant més la 

ciutat de Valls i sense revisar el POUM. Interessos urbanístics de l‟INCASOL  

 

Alt Camp. La macrocentral solar, el macropolígon industrial o el LOGIS de l’Alt Camp 

A sobre "Les Planes" tal com es coneix genèricament el darrer mosaic agroforestal del Camp 

sobre relleu pla situs entre Valls - Pla de Santa Maria - Pont d'Armentera - Alió -Vilarodona, 

amb reproducció comprovada del gaig blau (Coracias garrulus) i d'altres aus estèpiques pròpies 

d'espais oberts, zona cacera de rapinyaires diversos, etc. 

 

Alt Camp. El parc eòlic que destruirà la Serra Voltorera. La Serra Voltorera forma part d‟un 

important corredor biològic d‟aus planejadores, i la presència d‟aerogeneradors posarà en greu 

perill les seves migracions anuals i la nidificació de rapinyaires 

 

Nord―Est Alt Camp. POUM Querol.  La tramitació del Pla Urbanístic  de Querol que preveia 

6000 habitatges en un municipi amb 400 persones empadronades ha estat plena d'incidents. 

  

Nord―Est Alt Camp. Querol Pedrera Esblada. El projecte de pedrera entre Esblada i Sant 

Magí en plena Xarxa Natura hipotecarà la recuperació d‟Esblada com a poble i posarà en perill 

els hàbitats 

 

Alt Empordà 

 

20 conflictes ambientals 

 

Alt Empordà. La Jonquera. S'ha aprovat definitivament el projecte de parc eòlic amb 17 

aerogeneradors a la carena fronterera. S'està tramitant una altre projecte a l'Auleda de 40 

aerogeneradors.  Això es contraposa amb el fet que l'Ajuntament ha fet una moratòria eòlica. 

 

Alt Empordà. Sant Climent Sescebes, Espolla i Cantallops. S'han instal·lat diversos 

mesuradors de vent, a Espolla il·legalment. Hi ha projectes de parcs eòlics per instal·lar al 

municipi. 

 

Alt Empordà. Rabós. S'ha construït i funciona una macrogranja de 5000 porcs. Salvem 

l'Empordà ho ha impugnat. 

 

Alt Empordà. Colera. S'ha aprovat definitivament el parc eòlic de Molinàs amb 13 

aerogeneradors de 100 m. d'alçada. 

 

Alt Empordà. Portbou. S'ha aprovat definitivament el parc eòlic de Tramuntana amb 17 

aerogeneradors a les carenes, tot i que l'ajuntament actual està en contra. 

 

Alt Empordà. Cadaqués. Preveu un creixement desmesurat tot i que el Pla director urbanístic 

del Sistema costaner el restringeix tímidament.  

 

Alt Empordà. Roses. Està revisant el planejament i preveu un creixement d'uns 3000 
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habitatges. A més, continuem rebutjant l'ampliació del Polígon industrial situat sobre zona 

connectora entre el Parc natural dels aiguamolls de l'Empordà i el Cap de Creus. 

 

Alt Empordà. Castelló d'Empúries. La revisió del planejament municipal atempta contra el 

connector ecològic de la Mugueta entre les dues reserves del Parc natural dels Aiguamolls de 

l'Empordà. Preveu un creixement de 3700 habitatges. 

 

Alt Empordà. Torroella de Fluvià -La Tallada d'Empordà. Condicionament i millora de la C-

31 que projecta una carretera de nou traçat, noves variants sobredimensionades en els pobles i 

la destrucció de la plana agrícola. 

 

Alt Empordà. Ventalló, Viladamat, Albons. En tramitació un projecte de parc eòlic de 10 

aerogeneradors de 120m d'alçada al terraprim de l'Empordà. 

 

Alt Empordà. El Far d'Empordà i Vilamalla. S'està ubicant un CIM de 73 ha. 

  

Alt Empordà. Figueres i 15 municipis del voltant. En tramitació el Pla director urbanístic del 

sistema urbà que preveu: 

- Trasllat de l'estació del tren convencional des del centre de Figueres a Vilafant.  

- Variant est del tren destinada a les mercaderies. 

- Retirada de l'estació de trens del centre de la ciutat, allunyant-la de la major part 

de la població. 

 

Alt Empordà. El Far-Vilamalla. Instal·lació d'una platja de vies i un moll sec destinat a 

magatzem de contenidors del Port de Barcelona. 

 

Alt Empordà. Terrades. Es pretén instal·lar una macrourbanització aïllada a la Vall de Santa 

Magdalena, una zona forestal on s'hi preveuen 72  habitatges. 

 

Alt Empordà. Biure, Boadella d'Empordà, Terrades i Darnius. En tràmit diferents projectes 

de parcs eòlics a les carenes: 

- “Serra de Tramonts”: 25 aerogeneradors  

- “Biure i Pont de Molins”: 15 aerogeneradors 

- “Passamilàs”: 11 aerogeneradors 

 

Alt Empordà. Capmany. En funcionament un motocròs sense autorització. Aprovats 3 parcs 

eòlics amb 2 i 3aerogeneradors cadascun i 2 més en tramitació. 

 

Alt Empordà. General. Desdoblament de l'A-2 per l'oest de Figueres-Vilafant amb un nou 

traçat. 

 

Alt Empordà. General. Construcció del tercer carril de l'AP-7. Possible desdoblament de 

l'actual AP-7 o trasllat amb el nou traçat de l'A-2. 

 

Alt Empordà. General. Projecte de desdoblament amb nou traçat de la carretera A-26 de 

Besalú a Figueres.  

 

Alt Empordà. L’Escala―Empúries. Preservar la Muntanya Rodona de Vilanera contra la 

urbanització.  
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Alt Penedès 

 

2 conflictes ambientals 

 

     Alt Penedès. Evitar el 4rt Cinturó i el Logis Penedès (CIM).   

 

     Alt Penedès. Santa Margarida i els Monjos. No al POUM, ni a la incineració ni les 

excavacions d‟Uniland. 

 

Alt Urgell 

 

3 conflictes ambientals 

 

Alt Urgell. Ribera d’Urgellet: tot tipus d‟indústries de caràcter extractiu fa anys que operen al 

municipi, extraient calcàries en explotacions amb pendents impossibles, desfiguren les petites 

valls que s‟endinsen cap a l‟Alt Urgell des de la carretera nacional. 

 

Alt Urgell. Ribera d’Urgellet: Variant carretera N260 TM Adrall - Seu d‟Urgell, afecta el riu 

Castellbó, amb gran impacte ambiental. 

 

Alt Urgell. TM Adrall, Montferrer i Castellbó, Ribera d’Urgellet: es preveu construir el nou 

aeroport Andorra Pirineus al capdamunt de la Serra d‟Ensiula. Com que la longitud de la serra 

no és suficient, cal realitzar una gran transformació de l‟orografia local, i es calculen uns 

moviments de terres d‟entre 5.6 i 9.5 milions de metres cúbics de desmunts i entre 6.2 i 10 

milions de metres cúbics de terraplenats. 

 

 

Anoia 

 

3 conflictes ambientals 

 

 Anoia. Defensar el riu Anoia i la comarca de les agressions mediambientals i 

d‟infraestructures.  

 

 Anoia. Conca d’Ódena. Retirada d‟un pla urbanístic que promou la urbanització massiva.  

 

Anoia. Hostalets de Pierola.  Evitar l‟ampliació en 3.600.000 m3 de l‟abocador d‟Hostalets de 

Pierola 

 

Bages 

 

4 conflictes ambientals 

 

Bages. Sallent i Súria. La mineria de potassa, amb el vistiplau del DMAH, aboca milers de 

tones diàries de residus salins als runams, en terrenys que no han estat condicionats per fer 

d‟abocadors i que salinitzen la conca del Llobregat. 

 

Bages. Manresa. No s‟ha rebut fins ara resposta a cap  de les al·legacions i propostes 

presentades al Departament de Política Territorial i que intenten que l‟impacte en el paisatge 

per la construcció de la carretera C-37, sigui el menor possible a l'entorn del Suanya i la riera 

de Rajadell.   
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Bages. Aturar el projecte d'ampliació de sòl industrial a les planes agrícoles 

del Montserrat i preservar l‟entorn rural i agrícola del Parc Natural." 

 

Bagès. Manresa. Salvem l‟anella Verda de Manresa 

 

Baix Camp 

 

14 conflictes ambientals 

 

Baix Camp. Parc Natural de les Muntanyes de Prades i/o Boscos de Poblet 

Amb un procés de convenciment als municipis gens fàcil i llarg, i ara aturat a la taula d‟algun 

polític, pendent del consens vers el seu nom i pressupost 

 

Baix Camp. La nova carretera del Coll d’Alforja 

Obres parells com la del Coll de Lilla o la del Coll de la Teixeta i de Falset fan fredat copsant la 

trinxada paisatgística i ambiental que han suposat al territori pels pocs minuts de guany i els 

problemes d‟inestabilitat de talussos i ferm 

 

Baix Camp. Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, municipi nuclear 

La Central Nuclear Vandellòs II, a punt de concloure la seva vida útil i amb el trist precedent de 

l‟accident  de Vandellòs I fa 20 anys, continua encapçalant el rànquing d‟avaries amb la resta 

de cafeteres nuclears catalanes 

 

Baix Camp. La tèrmica de cicle combinat de La Plana del Vent 

Una mala solució a la dependència energètica dels combustibles fòssils, que perpetua el 

sistema actual de generació elèctrica amb aturades, arrancades, avaries, fums i sorolls 

 

Baix Camp. El parc eòlic del Motarro, un forat negre a la Xarxa Natura 2000 

Incongruent, absurd, impactant, però amb informe favorable de la Ponència Ambiental 

 

Baix Camp. La pedrera Astington, una extractiva que aixeca pols 

Envoltada de Xarxa Natura 2000 i embrutant l‟aire i el paisatge del municipi de Vandellòs i 

l‟Hospitalet de l‟Infant 

 

Baix Camp. L‟aigua de les Borges del Camp, contaminada amb nitrats durant 20 anys 

Sense que l‟administració hagi aportat una solució fins que GEPEC ho va denunciar 

 

Baix Camp. L‟ampliació de l‟abocador de CORSA a Reus 

Un forat immens per omplir de residus, que sembla no tenir aturador legal 

 

Baix Camp. El golf Costa Daurada, completament il•legal 

Captació d‟aigua il•legal, reg abusiu, però continua sense ser clausurat 

 

Baix Camp. El nou parc eòlic del Vedat del Pany 

Compta ja amb autorització administrativa en un dels pocs paratges que encara s‟han salvat de 

la massificació eòlic, a cavall del Baix Camp i el Priorat, i posant en greu perill l‟entorn de 

Puigcerver 

 

Baix Camp. El polígon industrial a la carretera del Morell 

Contrari a l‟estil de vida tradicional que els veïns de Martí Verd hi tenen des de fa lustres, i 

sense cap més justificació que ampliar l‟oferta de sòl industrial a Reus 
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Baix Camp. L’ARE del Passeig Nord de Reus 

Trencant l‟estètica de la ciutat, consumint el valuós sòl agrícola, imposant condicions 

inassumibles als propietaris, al marge de la participació, injustificat, sobredimensionat. 

 

Baix Camp. Central termosolar a Riudoms 

Agni Iberpower ja compta amb tots els permisos per devorar 30 hectàrees de sòl agrícola de 

Riudoms, amb l‟excusa de produir energia renovable 

 

Baix Camp. Activitats extractives a Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Alforja 

Segueix sent legal destruir les nostres muntanyes, i a sobre la “restauració ambiental” 

consistirà en omplir els forats amb terres, runes, pneumàtics, quitrans i similars. 

 

Baix Ebre 

 

2 conflictes ambientals 

 

Baix Ebre. Sector industrial Catalunya Sud – Foneria 

Amenaça de projecte industrial siderúrgic 

 

Baix Ebre. Nou aeroport de les Terres de l’Ebre 

Encara per concretar la ubicació definitiva, però previst al Pla d‟Aeroports a l‟entorn de 

Roquetes i Tortosa 

 

Baix Empordà 

 

11 conflictes ambientals 

 

Baix Empordà. Conca Ter. Conservació de la conca i sistema natural del riu Ter. 

 

Baix Empordà. No a l'Autovia de les Gavarres. SI a l'Anella ferroviària de les Gavarres. 

 

Baix Empordà. NO al POUM de Rupià. SI al decreixement de la nova superfície de 

creixement urbà en detriment de la zona agrícola.  

 

Baix Empordà. Incompliment  Directiva Nitrats. Denúncia contaminació d‟aqüífers per mala 

aplicació de purins, nitrats inorgànics i mal manteniment de clavegueram.  

 

Baix Empordà. No més granges de porcs 

 

Baix Empordà. NO al incompliment dels cabals ecològics a les conques fluvials.  NO a l'anella 

de l'aigua de les Gavarres per dur més aigua a les zones turístiques.  

 

Baix Empordà. Cal data de termini per a l'explotació de la Pedrera d'Ullà.  

 

Baix Empordà. Tancament de l‟abocador de Vacamorta a Cruïlles.  

 

Baix Empordà. NO urbanització de les zones humides del Baix Ter i protecció total i no parcial.  

 

Baix Empordà. Llagostera. Protegir l‟entorn natural de Llagostera i comarca 

 

Baix Empordà.Sant Cristina d’Aro. Preservar la petita vall de l‟urbanisme irrespectuós amb el 

medi ambient i el paisatge harmònic de Solius. 
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Baix Llobregat 

 

15 conflictes ambientals 

 

Baix Llobregat. Sant Feliu de Llobregat Incineració de residus a la cimentera propietat de 

Cemex situada al peu de Collserola i a menys de 100 metres del barri Les Grases i Mas Lluí. 

 

Baix Llobregat. Sant Feliu de Llobregat  

Modificació del Pla General Metropolità que redueix l'espai forestal de Collserola al terme 

municipal i afavoreix interessos especulatius. 

 

Baix Llobregat. Begues. Recuperació de les rieres en els seus trams urbans i el pas de les 

línies elèctriques d'alta tensió pel municipi.  

 

Baix Llobregat. Begues. Aturar la construcció de la Fase II de la variant de Begues.  

 

Baix llobregat. Torrelles de Llobregat. Contra la urbanització del sector agroforestal de Can 

Coll. 

  

Baix Llobregat. Martorell. Evitar la contaminació mercuri-aire-aigua per la Solvay.  

 

Baix Llobregat. Martorell. Evitar un parc elèctric sobre el torrent de l‟Arena. 

. 

Baix Llobregat. Viladecans. Revocar el Pla Parcial de Llevant, nou barri de 2.577 htges a la 

falda de la muntanya de Sant Ramon,  

 

Baix llobregat. Abrera. Cal Revocar els traçats del nou tram de la C55, l‟autovía Martorell-

Abrera-Olesa-Vacarisses i el Pla d‟Infrastructures territorials de Catalunya PITC.  

 

Baix llobregat. Collbató. Cal coordinar del Projecte de Parc Rural del Montserrat. 

 

Baix Llobregat. Sant Just Desvern L'obra d'ATLL amb tuneladora ha destruït part de l'espai 

natural de la Vall de Sant Just, dins la Xarxa natura 2000 de Collserola. 

 

Baix Llobregat. Sant Just Desvern La planificació urbanística vigent encara amenaça 

diversos sectors de la Vall de Sant Just a Collserola.   

 

Baix Llobregat. Sant Just―Esplugues. No al Pla Caufec. Serra de Collserola La planificació 

urbanística i d'infraestructures amenaça diversos sectors forestals i rústics de Collserola i 

fragmentarà encara més els ecosistemes. Cal acceptar el recurs al Pla Caufec i Porta de 

Barcelona 

 

Baix Llobregat. Esplugues. Delimitació del Parc Natural de Collserola segons el PEPCO,  

 

Baix Llobregat. Pallejà, Sant Vicenç dels Horts. Cimentera Ciments Molins. Projecte 

d‟ampliació amb l‟excusa de modernitzar les instal·lacions, que inclou la possibilitat d‟incinerar 

residus industrials. 

 

Baix Llobregat. Molins de Rei. No al Vial de Cornisa, una autovia de quatre carrils que es 

pretenia construir travessant Collserola pel bell mig. Després que aquest despropòsit s'aturés, 
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ara vetlla per les possibles agressions que amenacen Collserola com per exemple les 

urbanitzacions que es volen desenvolupar al cor de Collserola en terme de Molins de Rei. 

 

Baix penedès 

 

6 conflictes ambientals 

 

Baix Penedès. Vendrell. Cal renaturalitzar els aiguamolls de les Madrigueres 24 Has i 

gestionar correctament el bosc del massís del Montmell. 

 

Baix Penedès. Destrucció del paratge de la Cobertera, entre Calafell i Bellbei 

Una vegada més una nova autovia trinxadora del territori. O bé per lògica ambiental i 

econòmica es rescatarà el peatge de l‟AP-7, o s‟aprofitarà el traçat actual d‟alguna carretera? 

 

Baix Penedès. La central tèrmica de Cubelles 

Un error històric que es podria perpetuar indefinidament si se n‟accepta el trasllat a uns 

escassos metres de la seva ubicació actual 

 

Baix Penedès. La dessaladora del Foix 

Una instal•lació raonable, però amb unes contrapartides ambientals poc estudiades i que 

representen la salinització del litoral i l‟afectació dels seus ecosistemes, sobretot els prats de 

Posidonia i Cymodocea 

 

Baix Penedès. Platges de Cunit, costa daurada. Espigons en forma de T construïts als anys 

50 estan en mans de científics per tal de canviar-los ja que s'han adonat que no deixen renovar 

la sorra i creen corrents perilloses i mortals. 

 

Baix Penedès. Evitar el 4rt Cinturó i el Logis Penedès (CIM).   

 

 

Barcelonès 

 

14 conflictes ambientals 

 

Barcelonès. Barcelona No al túnel de l´AVE pel carrers de 20 m. d´ amplada quan existeixen 

unes altres alternatives més econòmiques i sobretot molt més segures. 

 

Barcelonès. Barcelona. Mantenir l‟ús públic de la finca pública de la Vall de Can Masdeu. 

 

Barcelonès. Collserola. Cal acceptar el recurs contra el Pla Especial i els projectes del Parc 

d‟Atraccions del Tibidabo sobre el bosc.  

 

Barcelonès -Transport públic metropolità obsolet. Nous vials per a transport privat. 

 

Barcelonès. Barcelona Contaminació atmosfèrica.  

 

Barcelonès. Barcelona. Antenes de telefonia.  

 

Barcelonès. Barcelona. Especulació amb el sòl públic.  

 

Barcelonès. Barcelona. Ocupació d‟espais naturals i del front marítim.  
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Barcelonès― Barcelona. Fracàs en el model de recollida de residus i en el funcionament de 

l‟Ecoparc I, - 74% de rebuig.- . 

 

Barcelonès. Incineradora de Sant Adrià alimentada per l‟Ecoparc III.  

 

Barcelonès. Barcelona. Aigua potable de mala qualitat i amb pèrdues a la xarxa.  

 

Barcelonès. Barcelona. Participació ciutadana sense capacitat de decisió. 

 

Barcelonès. Barcelona. Montjuïc. Pèrdua de la biodiversitat. Urbanització sostinguda d‟espais 

lliures i oberts. Contaminació atmosfèrica i acústica. Manca de protecció d‟espais naturals. 

 

Barcelonès. Platges de Barcelona, Destrucció del litoral mitjançant espigons en forma de T, 

tancant les platges com si de piscines es tractaren.  

 

 

Cerdanya 

 

1 conflictes ambientals 

 

Cerdanya. Bellver de Cerdanya: projecte del Govern de la Generalitat de realitzar un 

transvasament d‟aigua del riu Segre des de la Cerdanya, conca alta del riu Segre, cap al 

Llobregat, amb destinació a la regió metropolitana de Barcelona. 

 

Conca de Barberà 

 

4 conflictes ambientals 

 

Conca de Barberà. El CTR de la Conca amplia horitzons 

Responent únicament a interessos polítics i deixant de banda els compromisos ambientals de 

la comarca 

 

Conca de Barberà. El riu Anguera s’ofega 

Abocaments fecals i industrials, destrucció de bosc de ribera, rompudes salvatges... 

 

Conca de Barberà. El macroparc eòlic de Conesa 

Imposat per criteris polítics que pugen molt més amunt del Consell Comarcal i que destrueix 

l‟entorn paisatgístic de set municipis i posa en greu perill l‟avifauna protegida 

 

Conca de Barberà. Es frena el projecte solar del Monestir de Poblet 

Petit, sostenible, autosuficient, integrat al Monestir, compatible amb el PNIN, però sembla que 

les vares de mesura de l‟impacte paisatgístic pesen més que el sentit comú 

 

Garraf 

 

3 conflictes ambientals 

 

Garraf. Cubelles i Cunit. Retirar el projecte de central de cicle combinat i substituir-lo per una 

central solar. 

    

Garraf― Baix llobregat. Cal ampliar el Parc del Garraf-Ordal i garantir la connectivitat amb la 

conca fluvial, tancament   pedreres, moratòries urbanístiques.  
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Garraf. Vallcarca. Incineració de residus a la cimentera UNILAND. 

 

Garrigues 

 

1 conflictes ambientals 

 

Garrigues― Urgell. La superfície que regarà el Segarra- Garrigues s‟haurà de retallar per 

exigències de la Comissió Europea (CE). L‟organisme comunitari, que considera insuficients els 

espais protegits per a les aus estepàries, dóna la raó a les denúncies de les entitats ecologistes 

presentades el 2002. 

Garrotxa 

 

1 conflictes ambientals 

 

Garrotxa. Tram de l‟Eix Vic-Olot (C-37), Sant Esteve d‟en Bas- Olot. Fins la data indefinició de 

la solució definitiva a adoptar. Damunt la taula Proposta de 4 carrils incomplint clarament 

l‟acord de via estrictament intercomarcal (acords del Tinell) amb un possible soterrament de la 

carretera amb afectacions a terres de conreu i aqüífers. 

 

Gironès 

 

1 conflictes ambientals 

 

Gironès. Girona. Incineradora de Campdora. 

 

Maresme 

 

2 conflictes ambientals 

 

Maresme. Protegir diversos espais d‟interés natural, paisatgístic, cultural i històric de l‟Alt 

Maresme Nord. 

 

Maresme. Platges de la Costa del Maresme, intenció de copiar els projectes duts a terme en 

les platges de Barcelona, tancament de platges amb espigons emergits.  

 

 

Montsià 

 

15 conflictes ambientals 

 

Montsià. Nou sòl industrial a La Galera 

Operació especulativa per crear sòl industrial a un petit municipi on no hi fa falta 

 

Montsià. Projecte CASTOR 

Perillós projecte de magatzem subterrani de gas a Vinarós, que afecta directament per 

proximitat a La Sénia 

 

Montsià. Regadiu Xerta-Sénia 

Un transvasament encobert 
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Montsià. Caça amb barraca 

Diversos intents de legalització d‟aquesta pràctica de caça massiva i no selectiva, prohibida per 

les directrius europees de conservació de la fauna 

 

Montsià. Correbous i festes on es maltracten animals 

Tradició ancestral i cruel, més pròpia d‟antigues cultures que de civilitzacions modernes 

 

Montsià. Espoli d’oliveres mil•lenàries 

Cada any desapareixen oliveres monumentals per manca de protecció legal, que acabaran 

formant part d‟algun jardí privat o triturades per a lenya 

 

Delta de l’Ebre (arrossars): 

Extensió insuficient de la Xarxa Natura 2000 sobre els arrossars 

 

Delta de l’Ebre (general): 

Construccions disperses arreu, fins i tot a la zona PEIN. 

 

Delta de l’Ebre (general): 

Plans de carreteres amb anells viaris i plans urbanístics amb creixement insostenible 

d‟urbanitzacions, camps de golf, aeròdroms i canals navegables. 

 

Amposta (entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita) 

Destrucció dels Ullals de Panxa per empresa extractora de turba. 

 

Deltebre i Sant Jaume d’Enveja (vora del riu front les poblacions) 

Destrucció de l‟hàbitat de la vora del riu per a fer passeig fluvial 

 

Amposta (entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita) 

Destrucció dels Ullals de Panxa per empresa extractora de turba. 

 

Tortosa (sobre la serra de cardó-boix) 

Permissivitat amb la gestió cinegètica amb verins . 

 

Delta de l’Ebre (parc natural): 

Caça mal regulada en els espais naturals, en temps de veda i migració. 

 

Alcanar (tota la plana fins santa Barbara) 

Complicitat amb la caça amb cola i cassette. 

 

Noguera 

 

2 conflictes ambientals 

 

Noguera. Térmens i Vallfogona de Balaguer: Ja fa més de 20 anys que en aquest municipis 

suporten l‟activitat d‟una planta de valorització tèrmica de farines de carn, que incinera greixos 

animals, amb una capacitat de 40,000 Tn anuals anomenada GREFACSA, que incompleix 

sistemàticament la normativa ambiental. 

 

Noguera. Àger: es preten construir un pont als cingles de la pertusa Projecte que planteja unir 

la Noguera i la Ribagorça mitjançant la construcció d‟un pont apte per al trànsit rodat (circulació 

de vehicles pesats) de fins a 20 tones, amb un fort impacte geològic i paisatgístic. 
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Osona 

 

4 conflictes ambientals 

Osona. Sant Pere de Torelló BIOINCINERADORA .Desprès de dos projectes d‟incineració de 

residus industrials, ara hi ha un tercer projecte sobredimensionat i mal ubicat d‟incineració de 

biomassa. 

Osona. Torrental de Calldetenes. Hem de recuperar el bosc de ribera i d‟un torrent cobert per 

un creixement urbanístic.  

 

Osona―Garrotxa. Treure els impostos especials a la ramaderia i agricultura per la 

denominació ecològica.  

 

Osona― garrotxa. Lluita contra la MAT. 

   

Pallars Jussà 

 

4 conflictes ambientals 

 

Pallars Jussà (general): Es reempren el projecte de construcció d‟una línia de molt alta tensió 

(400 kW) entre Penyalba (Osca) i Isona (Pallars Jussà). La justificació del projecte és donar 

sortida als excedents de les centrals aragoneses cap a l‟àrea de Barcelona. 

 

Pallars Jussà. St. Esteve de la Sarga, Coll d’Àres (Serra del Montsec): construcció d‟un 

segon observatori astronòmic sense cap mena de permís urbanístic ni ambiental enmig d‟una 

zona PEIN i Xarxa Natura 2000. 

 

Pallars Jussà . Vall Fosca: Ja s‟ha iniciat el macroprojecte urbanístic que desfigurarà una de 

les darreres valls verges del Pirineu. Preveu la construcció de 7.400 llits al Pla d‟Espui amb una 

zona lúdica esportiva, serveis i un camp de golf, associat a les pistes d‟esquí. 

 

Pallars Jussà. Sant Esteve de la Sarga: Endesa i la Confederación Hidrografica de l‟Ebre 

estan decidits a construir una presa de 33 metres d‟alçada a escassos 500 metres de l‟entrada 

per la vessant nord del congost de Montrebei. 

Pallars Sobirà 

1 conflictes ambientals 

Pallars Sobirà. Sorpe: construcció de 379 cases promogudes per Baqueira Beret, especulació 

urbanística d‟aquesta empresa malgrat la prohibició de la UE d‟ampliar les pistes d‟esquí cap al 

Pallars. 
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Pla de l’Estany 

5 conflictes ambientals 

Pla de l’Estany. Serinyà. L‟actual Pla General d‟Ordenació Urbana (PGOU) de Serinyà 

qualifica com a sòl urbanitzable dos espais d‟interès natural i paisatgístic: el turó de Can Parella 

i la part alta del riu Serinyàdell 

Pla de l’Estany. Esponellà. Activitats extractives a Vilert. Prop del nucli de Vilert, al costat del 

riu Fluvià, actualment hi ha diversos projectes d‟extracció d‟àrids: dues graveres, dues 

extraccions i diverses sol·licituds noves. 

Pla de l’Estany. Plans urbanístics al horts de Banyoles. Diversos plans urbanístics inclosos al 

Pla General d‟Ordenació Urbana (POUM) de Banyoles suposarien la destrucció dels últims 

espais d‟horts que es mantenen a l‟entorn de la ciutat, especialment a Sota Monestir i a 

Guèmol. 

Pla de l’Estany. POUM de Porqueres. El Pla d‟Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Porqueres, aprovat inicialment l‟any 2006, realitza una sèrie de previsions que suposarien un 

impacte ambiental i paisatgístic irreversible sobre la vall de Miànigues 

Pla de l’Estany. Línia elèctrica de 132 kV Serinyà-Santa Llogaia d‟Àlguema. Fecsa-Endesa 

projecta una línia de 132 Kv entre Serinyà (Pla de l‟Estany) i Santa Llogaia d‟Àlguema (Alt 

Empordà). 

Priorat 

4 conflictes ambientals 

Priorat. El trasvàs persistent del riu Siurana a Riudecanyes. Sense manteniment del seu cabal 

ecològic mínim 

Priorat. El recreixement de la presa de Margalef.Projecte de REGSA i DAAAR (Departament 

d‟Agricultura) per a crear nous regadius allà on no hi ha demanda, que comportaria 

l‟agreujament dels efectes ambientals negatius de l‟actual embassament 

Priorat. ARE de Falset. Un projecte urbanístic sorgit del “no res” que trencarà l‟estètica rural 

del municipi i que no té justificació social ni ambiental 

Priorat. Parc eòlic del Coll de la Garganta. Un forat negre, com molts altres, deixat 

expressament a dins de la Xarxa Natura 2000 amb la única finalitat de permetre l‟especulació 

eólica 
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Ribera d’Ebre 

8 conflictes ambientals 

Ribera d’Ebre. Macroabocador de Tivissa. Es va anunciar abans de la seva construcció, 

l‟emplaçament i la gestió d‟aquest abocador no responen a criteris de proximitat i suficiència, i 

ha acabat rebent residus de tipologia molt diversa i d‟origen geogràfics molt llunyans 

Ribera d’Ebre. La contaminació del pantà de Flix. Una mostra lamentable de que no es 

compleix allò de que “qui contamina paga”, i que segueix rebent abocaments de mercuri 

d‟ERCROS 

Ribera d’Ebre. La central tèrmica de Mequinensa. A tocar de la comarca, la tèrmica de 

Mequinensa amenaça el futur de la Vall de l‟Ebre, mentre l‟administració catalana es renta les 

mans 

Ribera d’Ebre. La tèrmica de cicle combinat de Riba-roja d‟Ebre. Sota el paraigües polític de 

l‟actual alcalde, el terme de Riba-roja comptarà aviat amb una central tèrmica que afegirà el 

seu “granot” de sorra a la contaminació provinent de les tèrmiques de l‟Aragó 

Ribera d’Ebre. Un projecte d‟abocador de residus metropolitans a Riba-roja d‟Ebre.Una altre 

dels projectes “estrella” del municipi, relacionat amb la gestió dels residus dels ecoparcs de 

l‟àrea metropolitana de Barcelona 

Ribera d’Ebre. La gasificadora de Móra d‟Ebre.Projecte copiat de la gasificadora de 

Ribesalbes de castelló, un fracàs absolut a nivell ambiental i econòmic 

Ribera d’Ebre. Ascó, municipi nuclear.Dos nuclears obsoletes amb una multitud d‟avaries, 

incidents, anomalies i escàndols relacionats amb la seguretat i la informació 

Ribera d’Ebre. Cementiri nuclear a Ascó. Ascó s‟ha postulat com a possible candidat per acollir 

el Magatzem Temporal Centralitzat de residus nuclears d‟alta activitat de tot l‟Estat. 

Ripollès 

1 conflictes ambientals 

Ripollès. Ripoll. Tira endavant un projecte d‟AREs sotmès a referéndum i rebutjat per a la 

población. 

Segarra 

5 conflictes ambientals 

 

Segarra (punt a situar al nord i tocant a la carretera N-II, molt a la vora del canvi de província, a 

la banda de la província de Lleida). Segarra. Indústria que segueix emetent males olors, 

perceptibles als pobles del voltant. Pendent de solventar deficiències en el control d‟emissió de 

gasos. Ha abocat aigües residuals a llera. 

 



Acció Contra la Política Ambiental del Govern de la Generalitat de Catalunya 

 

Diumenge, 22 de març de 2009 

 

Segarra (punt a situar a la població de Cervera). Segarra. Indústria al nucli residencial que 

emet fums, amb pudor perceptible des del centre històric, que no compleix el seu compromís 

de trasllat al poligon industrial i de canviar de mètodes. 

 

Segarra (punt a situar entre els nuclis de població de Talavera i Civit). Segarra. Pla especial 

per a un polígon industrial en zona rural i planta de biomassa, per a la qual no es pot disposar 

de suficient producció de biomassa a la zona. 

 

Segarra-Anoia (punt indeterminat, que es pot situar a l’Alta Segarra –a l’est d’Estaràs- o a 

Argensola, a l’Anoia, o posar-n’hi dos). Segarra-Anoia. Mortalitat massiva i progressiva de 

diverses espècies vegetals en els boscos, que fa pensar que la sequera no és l‟única causa de 

la seva mort ni la més determinant. 

 

Segarra (punt indeterminat en qualsevol lloc de zona rural). Segarra. Nombrosos casos de 

destrucció del paisatge per alteració del relleu i per roturacions de la vegetació, 

conseqüencia d’una pràctica agrícola abusiva. 

 

Segrià 

 

5 conflictes ambientals 

 

Segrià. Alguaire: Agrosca i Compost Segrià, les dos plantes que operen actualment al 

municipi, han comés innumerables incompliments en la gestió i la quantitat de residus tractats, 

la qual cosa els ha suposat problemes de pudors i l‟obertura d‟expedients sancionadors per 

part de Medi Ambient. 

 

Segrià. Gimenells: XAVIKER, empresa del grup Nicolás, dedicada a l‟extracció d‟àrids, preveu 

construir una macro planta de residus (abocador) a la Vall de Camarasa de Gimenells, on té 

previst tractar 1.500 tn. de residus diaris de brossa municipal provinents de l‟àrea metropolitana 

de Barcelona. 

 

Segrià. Lleida: la construcció de la carretera “variant Sud” suposa el perill de fraccionar un cop 

més l‟horta de lleida, de gran valor ecològic com a pulmó verd de la ciutat. 

 

Segrià. Maials, Almatret: EL terme municipal d‟Almatret acollirà en els pròxims mesos 54 

aerogeneradors, superant així els 100 MW de potència instal•lada, suposant un greu perill per 

espècies en perill d‟extinció com l‟àliga cuabarrada 

 

Segrià. Alfés: la timoneda d‟Àlfes i els seus valors naturals únics continuen amenaçats pel 

manteniment de l‟activitat aeronàutica en el seu interior. 

 

Solsonès 

 

3 conflictes ambientals 

 

Solsonès. Pinós: promoció d‟un abocador de residus urbans amb capacitat de recepció de 

200.000 tones cada any, provinents de la RMB. 

 

Solsonès. Navés: L‟escorxador de Navés (intercomarcal Bergadà-Solsonès) ha estat el punt 

negre d‟infraccions contra el medi ambient els darrers 6 anys al Solsonès (abocaments il•legals 

d‟aigües residuals). 
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Solsonès. La Coma i la Pedra, Port del Comte: El nou Pla Parcial de l‟Estació Hivernal 

preveu una ampliació de la superfície total de 793,6 hectàrees, la construcció de 405 nous 

habitatges a la zona coneguda com a Prat Berlà, d‟alt valor ecològic,  així com també la 

construcció de nous hotels. 

 

 

Tarragonès 

 

25 conflictes ambientals 

 

Tarragonès. Degradació de l‟entorn natural per urbanització massiva, construcció del “CIM El 

Camp”, proliferació de polígons logístics i nul·la gestió de l‟entorn natural. 

 

Tarragonès. Baix Gaià. Urbanització Muntanyans II 

Urbanització sobre el torrent de Gibert, zona humida, inundable i darrer connector dels ofegats 

Muntanyans de Torredembarra, Creixell i Roda de Berà. 

 

Tarragonès. Baix Gaià. Passera al llarg de les dunes dels Muntanyans 

Passera al llarg de part de les dunes de Torredembarra: probables afectacions negatives a 

espècies i ecosistemes vulnerables i protegits. 

 

Tarragonès. Baix Gaià. Desprotecció de fons marins amb posidònia 

Praderies de posidònia que farien de pont entre la Reserva Marina del Grapissar-Masia Blanca 

i la punta del Miracle han quedat fora de qualsevol figura de protecció efectiva. 

 

Tarragonès. Abocaments incontrolats de runa al torrent de Gibert 

Abocaments incontrolats de runa i altres residus al torrent de Gibert des de fa molts anys, a 

l‟alçada de la urbanització Castell de Montornès i en altres punts del terme 

 

Tarragonès. Cantera de Vespella de Gaià 

Pròrroga de la llicència d‟activitat a la pedrera de Mas d‟en Blanch, impactant al paisatge, la 

fauna i les persones, visualment, edafològica, acústica i patrimonialment, i, en plena Xarxa 

Natura 2000. Una ferida oberta al paisatge, al poble, a la participació, i a la por, i que no para 

de créixer. 

 

Tarragonès. Urbanització “El Lago de Vespella” 

Aprovada, incomprensiblement, a tocar mateix del niu de les àligues cua-barrades de la 

XARXA NATURA 2000, incompatible pel futur de les Terres del Gaià 

 

Tarragonès. Abandonat el futurible Parc Eco-històric dels Prats de la Pineda i Cal•lípolis  

Hipotecat actualment per l'expansió de la ZAL portuària sobre Xarxa Natura 2000  

 

Tarragonès. Pobre Platja Llarga de Tarragona, Bosc de la Marquesa de la Punta de la Móra, 

pobre Murrot de la Savinosa... 

Prou de passeigs marítims, camins a les platges o passeigs litorals sobre els darrers 

ecosistemes costaners 

 

Tarragonès. A Renau, el POUM 

Amb un ajuntament que vol poder prosseguir creixent amb un model antiestètic, inharmònic i 

insostenible, urbanitzant la frontal del nucli antic amb xalets 

 

Tarragonès. Pendent la recuperació encara pendent del cabal i règim ecològic del riu Gaià 
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És remarcable, i patètic, la manca de cabal-règim ecològic hídric al riu Gaià per sota el seu 

embassament, quan als anys„70 Repsol en va truncar el seu curs en construir la presa al terme 

del Catllar 

 

Tarragonès. El problema de la sobrexplotació de l'aqüífer del Gaià 

Les concessions sobredimensionades dels pous d'EMATSA a Renau i l‟obertura de nous pous, 

normalment per a regar irracionalment vinya emparrada -destinada a la producció de vins i 

caves de baixa qualitat- o altres conreus prescindibles 

 

Tarragonès. El depauperat tram final del Francolí. Artificialitzat, canalitzat i convertit en un 

simple jardí al seu pas per la ciutat de Tarragona, i transformat en un llastimós canal en la seva 

desembocadura dins el Port 

 

Tarragonès. En perill els grans jardins urbans de Tarragona com la Muntanyeta de 

Sescelades, el Parc de la Ciutat i  la Punta del Miracle de Tarragona 

Malaguanyats grans jardins urbans sense criteri ecològic, ocasions immillorables per a dotar als 

ciutadans de micro-ecosistemes parells dels espais naturals tarragonins 

 

Tarragonès. La degradada riera del Riu Clar 

Que resta artificialitzada, enformigonada, amb un entorn marginal degradat 

 

Tarragonès. L‟amenaça d‟INCASOL 

Si es concreta el projecte urbanístic d‟edificar una àmplia zona forestal de La Secuita i Perafort 

 

Tarragonès. A Tarragona no es recicla 

Més de deu anys de retard sense complir la normativa de residus, i cremant la fracció orgànica 

per a obtenir electricitat a la incineradora de SIRUSA 

 

Tarragonès. Els accidents de la petroquímica 

Any rera any es repeteixen els accidents, explosions i vessaments als dos polígons 

petroquímics, sense que es depurin les responsabilitats ambientals dels culpables 

 

Tarragonès. L‟expansió imparable del Port de Tarragona.El Port segueix creixent cap al Mar, 

ofegant la badia de Tarragona i destruint els ecosistemes litorals, com els Prats de la Pineda i 

el seu litoral associat 

 

Tarragonès. El macroemissari de l‟AEQT, un cúmul de contaminació 

Aprovat i pendent de construcció l‟emissari que unirà totes les emissions contaminants de la 

petroquímica per abocar-les en un únic punt. I les al•legacions presentades per GEPEC que 

esperen ser respostes... 

 

Tarragonès. La torxa de BASF 

Sense autorització ambiental d‟acord amb la sentència judicial que dona la raó a GEPEC, però 

continuant amb les seves emissions de flames i fums al marge de la llei 

 

Tarragonès. L‟ampliació del polígon petroquímic del Morell 

Els veïns del Morell ja en tenen prou i volen un cel ben net 

 

Tarragonès. ARE Sant Salvador – Pallaresos 

Pla urbanístic ambientalment insostenible, innecessari, sobredimensionat, i que posa en perill 

l‟Anella Verda 
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Tarragonès. L‟ARE dels Pallaresos 

És paradoxal l‟ARE dels Pallaresos amb blocs de múltiples plantes sobre la zona forestal del 

Comelllar de Xacó, important connector biològic entre el Baix Gaià i el Baix Francolí i part de la 

futurible Anella Gaià-Francolí 

 

 

Tarragonès. El Morell, Vilallonga del Camp, La Pobla de Mafumet (LA VALL DEL FRANCOLÍ)  

El creixement de la gran indústria dins del Polígon Nord del Camp de Tarragona i el poc control 

objectiu i verídic de les emissions contaminants que s‟emeten diàriament. 

 

Terra Alta 

 

3 conflictes ambientals 

 

Terra Alta. Projecte d’abocador al Pinell de Brai 

A tocar del riu Canaletes, on s‟està reintroduint la llúdriga amb èxit des de fa uns anys. 

 

Terra Alta. Massificació eòlica 

Parcs eòlics que atempten contra la Xarxa Natura 2000 i el paisatge de l‟altiplà 

Construits: Les Comes 

Autoritzats: Aligars, Coll del Moro, Coll Ventós, Corbera, Els Pesells, Fatarella, La Tossa-Mola 

Pasqual, La Tossa del Vent, Mudefer, Mudefer II, Torre Madrina, Vilalba, Vilalba dels Arcs 

 

Terra Alta. Destrucció dels espais naturals que alberguen la memòria històrica, Batalla de 

l‟Ebre. 

 

Urgell 

 

7 conflictes ambientals 

 

Urgell. Belianes: La Gravera “La Closa” amplia amb el vist i plau del DMAH fins a quatre 

vegades més la superfície que aquesta empresa té autoritzada, sobre unes 90 hectàrees 

afecten de ple l‟espai ES5130037 Secans de Belianes-Preixana de la Xarxa Natura 2000. 

 

Urgell. Maldà: Adobs Orgànics SL ja ha presentat dos cops un projecte de construcció d‟una 

planta d‟elaboració de terres vegetals i adobs orgànics. Es preveia que la planta arribés a 

tractar 100.000 tones de residus orgànics l‟any, i admetria residus com ara llots de depuradora i 

residus de teixits animals. Ha estat aturat per pressió popular ambdues vegades. 

 

Urgell. Puigverd d’Agramunt: Els veïns de Puigverd d‟Agramunt i rodalies ja fa anys que 

sofreixen les molèsties ocasionades per una planta de compostatge promoguda per FERESP 

S.L., situada en aquest terme municipal des de l‟any 2002, que incompleix sistemàticament la 

normativa ambiental 

 

Urgell. Serres del Vilobí i el Tallat: la instal•lació de 33 aerogeneradors a la serra del Tallat 

amb un total de potència instal•lada de 49.5 MW i 33 aerogeneradors més a la de Vilobí ha 

estat declarada il•legal pel TSJC a nivell urbanístic. 

 

Urgell. Llardecans i La Granadella: acolliran en els pròxims mesos una de las majors centrals 

solars d‟Espanya. (Incasòl) ha comprat 149 hectàrees per a construir-la; sumada a la 

concentració de projectes de centrals eòliques que s‟hi acullen, amb més de 100 

aerogeneradors en total. 
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Urgell―Garrigues. La superfície que regarà el Segarra- Garrigues s‟haurà de retallar per 

exigències de la Comissió Europea (CE). L‟organisme comunitari, que considera insuficients els 

espais protegits per a les aus estepàries, dóna la raó a les denúncies de les entitats ecologistes 

presentades el 2002. 

 

Urgell. Castellserà. Abocador incontrolat de residus industrials. 

 

Vall d’Aran 

 

5 conflictes ambientals 

 

Naut Aran, Vaqueira: Baqueira Beret ha construït 65.00m2 d‟hotels i habitatges amb 5 

soterranis de parking que han suposat l‟abocament il•legal de 300.000m3 de runes al riu 

Garona de Ruda. 

 

Naut Aran, Vaqueira Riu Garona: captació d‟aigua de Baqueira Beret per a neu artificial sense 

avaluació d‟impacte ambiental verídica i amb les obres fetes de manera il•legal. 

 

Pla de Beret, llac Clot der Os: captació d‟aigua de Baqueira Beret per a neu artificial 

sobrepassant els límits ecològics establerts en aquesta concessió, afectant així molt 

negativament l‟ecosistema de mulleres que aquesta aigua sustentava. 

 

Pla de Beret: Construcció d‟una bassa d‟emmagatzematge d‟aigua per a neu artificial per part 

de Baqueira Beret. 

 

Vall d’Aran. General: persecució política dels óssos que habiten a la Vall d‟Aran, malgrat ser 

un hàbitat protegit per la UE, polèmica encesa de nou aquest hivern de 2009 arran d‟una 

acusació d‟atac a un caçador per part de l‟óssa Hvala. 

 

Vallès Occidental 

 

11 conflictes ambientals 

 

Vallès Occidental. Cerdanyola. Túnels i equipaments a la serra de Collserola amb 4.000 

pisos i polígon al seu corredor ecològic (Via Verda) i 8 abocadors tòxics a la Plana. 

 

Vallès. PTMB. Protecció i gestió dels espais agroforestals; compactació dels assentaments 

urbans; gestió de les externalitats del metabolisme urbà. 

 

Vallès. Quart Cinturó: paradigma d'un model econòmic, territorial, energètic i infraestructural 

caducs. Destrucció de la matriu territorial. 

 

Vallès―Maresme. Protecció del patrimoni arquitectònic, agrícola, ramader, paisatgístic; 

mobilitat sostenible,  millora gestió de recursos i ampliació del Parc Natural.  

 

Vallès Occidental.  Els ecoparcs són plantes de transferència de residus. 

La funció principal d‟aquestes plantes és transferir els residus cap a altres destins: abocadors o 

incineradores. Contra el que ha explicat la propaganda oficial, reciclen ben pocs residus, i la 

majoria del que hi entra, torna a  sortir per a seguir contaminant el territori. 

 

Vallès Occidental. Castellbisbal. Contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió . 
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Vallès Occidental. Castellbisbal. Tres abocadors il•legals  i incontrol•lats de terra i runa en 

zones on el POUM no ho permet. 

 

Vallès Occidental. Castellbisbal. CELSA, nou poligon sense llicencia MA i activitat. 300 

aparcaments il.legals a al llera del riu. 

 

Vallès Occidental. Castellbisbal. Nova canonada de salmorres tapada amb runes a la llera 

del riu Llobregat il.legal. 

 

Vallès Occidental. Obres enllaç A2 amb B30 abocaments de runes a la llera del riu Llobregat 

il.legal 

 

Vallès Occidental. Montcada i Reixac. Lafarge Cementos, a 100 m. de la població, 

incineració de Fangs de Depuradora i Farines Carniques. Gran impacte medi ambiental, utilitza 

cendres volants. 

 

Vallès Oriental 

 

5 conflictes ambientals 

 

Vallès. Profusió camps de golf. Desaparició, privatització i increment de fragmentació d'espais 

agroforestals. Manca marc legal i gestió d'aigua. 

 

Vallès. PTMB. Protecció i gestió dels espais agroforestals; compactació dels assentaments 

urbans; gestió de les externalitats del metabolisme urbà. 

 

Vallès. Quart Cinturó: paradigma d'un model econòmic, territorial, energètic i infraestructural 

caducs. Destrucció de la matriu territorial. 

 

Vallès Oriental. Gallecs. Cal declarar definitivament Gallecs com espai PEIN. 

 

Vallès Oriental. La Garriga.  Es vol construir una planta de biomassa. El projecte presentat no 

quantifica ni avalua els efectes sobre el medi ambient i la salut i la qualitat de vida de les 

persones. 

 

Catalunya (general) 

 

12 conflictes ambientals 

 

Catalunya. No més camps de golf 

 

Catalunya. NO al incompliment de la Llei d'Aigües per redacció d'informes no vinculants de 

l'Agència Catalana de l'Aigua en l'aprovació dels Plans Territorials.  

 

Catalunya. NO a la tala indiscriminada d'arbres. SI a la plantació massiva d'arbres per a reduir 

el CO2 i per protegir el paisatge i l‟ombra 

 

Catalunya. No a la promoció del transport privat. SI al transport públic i als carrils especials per 

bicicletes a les nostres carreteres i camins rurals  

 

Catalunya. Prohibició dels conreus de transgènics.  
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Catalunya. Incompliment del Principi de precaució de les antenes de telefonia.  

 

Catalunya. Moratòria sobre nous sòls industrials fins que no s‟hagin omplert els que ja hi ha, o 

desclassificat si no eren apropiats.  

 

Catalunya. NO macroàrees industrials, prioritzar petits tallers 

 

Catalunya: A Catalunya usem i llencem més de 14 milions de bosses de plàstic cada cap de 

setmana. La campanya Catalunya lliure de bosses té l‟objectiu de que el Govern de la 

Generalitat de Catalunya reguli el consum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a 

Catalunya, a partir de l‟aplicació d‟un impost ecològic de 0,20 €/bossa. 

 

Catalunya. La crisi dels residus a Catalunya, un problema no resolt! 

Greu fracàs del model de gestió dels residus desenvolupats fins ara a Catalunya calen noves 

polítiques valentes de prevenció dels residus i un nou marc legislatiu català més restrictiu; que 

afavoreixi la reducció i la recuperació dels residus i no fomenti el tractament de final de 

canonada (abocadors, incineradores, ecoparcs,..) 

 

Catalunya. Per a una Llei Catalana de Prevenció dels residus 

Com els residus no paren de créixer i especialment els envasos i productes d‟un sol ús, les 

entitats de la Federació EdC i la Fundació de Prevenció de Residus i consum responsable, hem 

elaborat i lliurat als Departaments implicats de la Generalitat de Catalunya una proposta de Llei 

Catalana de prevenció de residus; residus d‟envasos i alguns productes d‟un sol ús. 

 

Catalunya. General. No malbaratem les reserves d‟aigua. 

 

 

Llistat d’entitats i plataformes adherides:  
 

Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) /  ADENC-EdC / AENA―EdC / ANG― EdC / CEPA-

EdC / Cerdanyola Via―Verda.- EdC / Col•lectiu Ecologista Bosc Verd― EdC―UP / 
DEMAC―EdC / GEPEC-EdC / GDT―EdC / GDMNS―EdC / IAEDEN― EdC / IPCENA―EdC / 
LIMNOS―EdC / SALVEM L‟EMPORDÀ―EdC / SÈGRIA NET―EdC / Plataforma 
Antiincineradora de la VALL DEL GES― EdC / Plataforma Cívica per a la reducció de Residus 
(PCRR) / Plataforma Vallès Net (PCRR) / Plataforma No a la MAT- Plataforma adherida EdC / 
Jóvens de les Terres de l‟Ebre / Plataforma en Defensa de l‟Ebre (PDE) / Transgènics fora / 
Som lo que sembrem / Plataforma per la retirada del Pla Director Urbanístic de la Conca 
d‟Òdena―UP / Plataforma en Defensa de Collserola / Plataforma Aire Net Sant Feliu de 
Llobregat  - PCRR / Plataforma Antiincineració Montcada i Reixac –PCRR / Plataforma 
Antiincineradora del Congost- PCRR / Plataforma en Defensa de la Terra Alta―UP / Plataforma 
Antimolins de Portbou i Colera―UP / Plataforma Cerdanyola Sense Abocadors –PCRR / 
Plataforma Cívica per Ventalló / Plataforma Martí Verd / Plataforma Prou Sal / Plataforma SOS 
Lloret / Plataforma SOS platges / Plataforma en Defensa de la Serra Marina i Can Zam / 
Plataforma Salvem Querol / Plataforma Cívica Montsalat / Plataforma per la Defensa del 
Patrimoni Natural del Priorat / Plataforma Cel Net / Casal Despertaferro / Ass. En defensa de la 
Terra i Vent de Tots. La Fatarella / Salvem el Gaià / Salvem Solius―UP / Salvem les Valls / 
Salvem La Garriga / Salvem el Terraprim / SOS Empordanet―UP / ARA(Associació 
Respectem l'Albera) / Pi Gros (Taradell) / Plataforma Popular contra el Pla Caufec―UP / La 
Canonja 3. / ANEGx(Agrupació naturalista i ecologista de la Garrotxa) / OIKOS Ambiental 
(Mataró) / Forum Social de Comunicació / Forum l'Escala / GDPBE (Grup de Defensa del 
Patrimoni del Baix Empordà) / Gent del Ter-POT―UP / Col•lectiu GREDA / Cordada Associació 
excursionista i ecologista / Unió de Plataformes (UP) / Plataforma unitària contra l‟Autopista 
Elèctrica de Catalunya i Aragó―UP / El Sauquer, Associació per a la preservació del territori. 
La Segarra―UP / GEVEN (Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès)―UP / A.VV del 
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Centre Històric de Bellvei. Baix Penedès―UP / Plataforma No Fem El Cim. Baix i Alt 
Penedès―UP / Plataforma per una Vegueria Pròpia―UP / Plataforma Cívica per a la Salut i el 
Medi Ambient. Alt penedès―UP / ADAPA. Capellades― Alt Penedès i Anoia―UP / A.VV de 
Sant Pere de Sallavinera. Anoia―UP / Plataforma Salvem l‟Anoia―UP / Grup Mediambient 
Anoia Sud―UP―EeA / Sitges News. Diari Digital―UP / Front Antitèrmica de Cubelles i 
Cunit―UP / Grup Ecologista Les Agulles―UP / Grup de Defensa del Garraf―Ordal, la Vall 

baixa i Delta del Llobregat (Defgol) ―UP / Associació Natura Pou de Glaç. Begues―UP / 
Plataforma Salvem Can Coll. Torrelles Sostenible―UP / Martorell Viu―UP / Plataforma Salvem 
Oliveretes. Viladecans―UP / ANDA, Associació Naturalistes d‟Abrera―UP / Associació 
Cultural del Montserrat. Collbató―UP / Plataforma Salvem Montserrat―UP / Plataforma en 
Defensa del Territori i Patrimoni del Baix Llobregat Nord―UP / Plataforma l‟AVE pel Litoral. 
Barcelona―UP / SOS Monuments―UP / Arquitectes Sense Fronteres―UP / Plataforma per 
l‟Equilibri Territorial Interprovincial de Catalunya―UP / Vall de Can Masdeu. Barcelona―UP / 
Collserola Parc Natural.org―UP / Plataforma el Torrental. Calldetenes―UP / Meandre 
(Associació per a la preservació de l'entorn natural de Manresa)―UP / Ramaderia Ancestral els 
Isards. La Garrotxa ―UP / Plataforma el Roure. Vallés, Maresme―UP / Plataforma Salvem la 
Vall de la Riera de Pineda. Maresme―UP / Ass. Amics del Mas Roig. Baix Empordà―UP / 
Salvem Vilanera. Alt Empordà―UP / Xarxa per la Defensa de l‟Empordà―UP / Plataforma 
Cívica de les Terres de la Sènia―UP / A.VV Cervelló / A.VV. de Can Sant Joan de Montcada i 
Reixac / A.VV de La Satalia / A.VV de Sant Andreu de Palomar –PCRR / Associació Veïns 
Serra Marina / Associació veïns Craywinckel de Sant Gervasi BCN / Associació de veïns de 
Vilert i Centenys / Coordinadora per a la Defensa del Berguedà / Grup Electropol•lució 
d'Ecologistes en Acció de Catalunya / Afectados CEM / ADV Ecològica Gent del Camp / 
Assemblees Populars per l‟Habitatge (V de Vivenda) / Associació Pro Teatre Talia Olympia 
(Paral•lel BCN) / AVECORN (L'Escala Girona) / Igman Acció―Solidària / Assemblea per 
Montcada / Agrupació per a la protecció del Medi Ambient (APMA) de Vilanova i la Geltrú / 
Amics de la Natura de Sant Feliu / CAJEI / Casal Popular La Turba de Valls / CATAC / CEBLL / 
CAV Candidatures Alternatives del Vallès / Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) / Participació 
Actica Social (PAS) de Cerdanyola / Entesa per Sabadell (ES) / Alternativa d'Esquerres per 
Badia (AEB) / Esquerra Alternativa de Barberà (EAB) / AltraVeu de Castellar (AV) / CUP de 
Terrassa / CUP de Sant Cugat  / COP- Compromís per Ripollet / EIC (Esquerra Independentista 
del Camp de Tarragona) / Els Verds – Alternativa Ecologista / Esquerra Independentista (EI) 
del Vallès Oriental i el Baix Montseny / ACACEM / Coordinadora Ecologista Independentista / 
Endavant (OSAN) / CSO Eskondite. Molins de Rei / Revolta global―Esquerra Anticapitalista / 
Sindicato co.bas / La Secció Sindical CGT a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins BCN / 
Maulets, el jovent independentista revolucionari / Cooperativa El Brot / CSOA, Centre Social 
Okupat i Autogestionat l‟Eskerda de Reus/ Partit Republicà Català (RC) / (AEB) Alternativa 
d‟Esquerres per Badia / Cel Fosc / Coordinadora en contra l‟autovia de les Gavarres / Col·lectiu 
d‟Ecologistes de Rupià / (PSGO) Plataforma Serres―Garraf―Ordal / Plataforma per a la 

Defensa de Gallecs / Biòlegs Glocals/ Associació Naturalista Torrellenca, La Formiga / Ara o 
Mai / Alternativa per la Vall Fosca / Salvem lo Canalet / Xarxa pel Decreixement / CANC 
Coordinadora Anticementiri nuclear / SEO―BirdLife 

correu@ecologistes.cat                                                                        

http://22marc2009.blogspot.com/ 
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