
A l’atenció de l’Ajuntament de Molins de Rei, que encarrega la redacció
d e l PROJECTE CONSTRUCTIU DE RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE
VALLVIDRERA DES DE CAN RABELLA FINS AL RIU LLOBREGAT, AL
TERME MUNICIPAL DE MOLINS DE REI, a la promotora GOODMAN REAL
ESTATE (SPAIN) S.L., elaborat per Jordi Barril Seroles Enginyer de
camins, canals i ports al setembre de 2020.

Al·legacions a l’esmentat projecte per part de SOS LA RIERADA.

Na Laia Izquierdo Pintado, a m b D N I 18595986A; actuant en nom i
representació de l’Associació SOS LA RIERADA, amb NIF G-01961093,
inscrita al registre d’entitats jurídiques del Departament de Justícia amb el núm
68086 i amb adreça electrònica <soslarierada@gmail.com> i telèfon a efectes
de comunicació 666552887, entitat membre de la Plataforma cívica per la
Defensa de Collserola, que defensa la protecció del Parc de Collserola i de les
seves reserves naturals parcials així com, en especial, el connector ecològic
que constitueix la riera de Vallvidrera:

Compareixem en el tràmit d’exposició pública i presentació d’al·legacions, i
manifestem que tenim la condició de part interessada essent, la nostra, una
associació que té entre els seus objectius fundacionals i actius la defensa del
medi natural, en concret en l’àmbit de Collserola i el seu Parc Natural i la Riera
de Vallvidrera.

Presentem les següents al·legacions sobre el citat projecte doncs
entenem que, en la seva globalitat, no respon als objectius de restauració
i remediació d’un espai que ha estat destruït i reconstruït al voltant del
Polígon Industrial de Les Llicorelles sense tenir en compte els criteris de
Xarxa Natura UE 2000 al qual pertany.

Demanem globalment que, les empreses i administracions que han
permès la construcció d’un polígon afectant a un espai protegit
(  GOODMAN REAL ESTATE SPAIN S.L., Ajuntament de Molins de rei i
Consorci del Parc Natural de Collserola), es facin càrrec d’una adequada
restauració/ remediació de la zona que ha estat destruïda per tal d’abocar-
hi les terres sobrants i que ha afectat l’àmbit de la riera. 

És en aquest sentit que, en cada una de les al·legacions que segueixen, s’hi
exposen i s’especifiquen els motius en els que es fonamenten i pels quals son
presentades, així mateix com les nostres demandes i pretensions. 

Per tant, sol·licitem es tingui per presentat aquest escrit i alhora esperem que,
com a ben fonamentades, les seves demandes siguin ateses.

Al·legació número 1: Sobre l’autoria del projecte de restauració. 

D’entrada ens sorprèn que, si bé al projecte indica que “aquest projecte té com
a punt de partida el “Document de directrius i criteris paisatgístics del sector
oest del terme municipal de Molins de rei a l’entorn de Can Rabella i el riu
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Llobregat de 2011” i dintre del seu àmbit d’actuació haurà d’integrar les
actuacions projectades en l’Informe de restauració i integració paisatgística del
sector les Llicorelles, redactat per la Llena Ambiental”, sigui signat per una
persona que és Enginyer de camins, canals i ports, sense que cap persona
amb formació acadèmica relacionada amb el medi natural hagi, com a mínim,
revisat i co-signat el projecte. 

Al·legació número 2:  Sobre la presentació a exposició pública d’un
projecte de restauració que ja ha estat parcialment executat, en el que fa
referència a les bases per amfibis a les terrasses de la zona nord oest. 

Es tracta d’una al·legació que té a veure en com s’ha dut a terme el projecte.
Considerem que no és admissible pretendre donar una imatge de participació
pública sobre un projecte de restauració que ja està, en bona part, executat. A
la zona de les terrasses s’hi ha excavat basses de laminació, s’hi han abocat
argiles, i ja s’han iniciat les feines de plantació al seu voltant, és a dir, s’està
executant un projecte que encara no ha estat sotmès a debat i participació.

Demanem: l’aturada de les actuacions iniciades en aquesta zona fins que no
s’estudiïn les propostes incloses a les nostres al·legacions que afectin a
aquestes zones.

Al·legació número 3:  sobre perquè el projecte no respon als objectius
esmentats a la Diagnosi de la situació.

Al propi projecte de restauració es realitza una petita Diagnosi, on s’indiquen
dos aspectes amb els que estaríem d’acord: per una banda la necessitat
“d’arranjar la riera com a connector ecològic de magnitud territorial”.  I per
l’altra, la idea que cal “enfortir el caràcter agro-forestal transformant
mínimament l’espai”.  Posteriorment, a l’Objecte del projecte s’hi indica, de nou,
“La recuperació de la funcionalitat ecològica de la riera, connectant la serra de
Collserola i el Llobregat, actuacions primordialment als marges de la riera”.
Ara bé, considerem que el projecte proposat no respon als objectius esmentats 
en aquesta diagnosi.

Recordem que ens trobem en un espai que es troba dins de la Xarxa Natura
2000. “La finalitat d’aquesta xarxa és assegurar la supervivència a llarg termini
de les espècies i els tipus d’habitats a Europa, contribuent a aturar la pèrdua de
biodiversitat. És el principal instrument per a la conservació de la natura a la
Unió europea”. En aquest sentit, la directiva 92/43/CEE sobre Hàbitats indica
que: «Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados
miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en
su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados
en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias,
administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de
los tipos de hábitats naturales del anexo I y de las especies del anexo II
presentes en los lugares.»



Entenem, doncs, que l’objectiu de “restauració” en aquesta zona ha de tenir en
compte el fet que ens trobem en un espai protegit i en el que les
administracions s’han compromès a protegir, i recuperar si s’escau, els espais
naturals.

S’ha destruït un espai previ (que estava protegit per la normativa de Xarxa
Natura 2000) i s’ha construït un nou espai per tal de col·locar les terres que
s’han hagut de retirar per poder construir i aprofitar, al màxim, l’espai inclòs
dins de la zona qualificada com urbanitzable industrial.  Així ho recull el propi
projecte de restauració: “s’ha optat per localitzar tot l’àmbit d’abocament de
terres dins el sector del PPU Les Llicorelles de l’àmbit dret  de la riera...”; “la
creació de plataformes de materials sobrants...”. Insistim, tot aquest espai, si bé
és dins del PPU, forma part de Xarxa Natura 2000.

Demanem que: donat que s’ha destruït un espai amb la construcció del
polígon, és necessari restaurar-lo. La restauració/ remediació ha de ser
executada per les empreses i administracions que han permès la seva
construcció afectant un espai protegit:  GOODMAN REAL ESTATE (SPAIN)
S.L., Ajuntament de Molins de rei i Consorci del Parc Natural de Collserola.
Xarxa Natura 2000 convida a mantenir i, si s’escau, recuperar els hàbitats de la
zona.

En les següents al·legacions, desenvolupem amb més detall aquest punt.

Al·legació número 4: sobre la manca de criteris tècnics clars per a
conservar la biodiversitat dels espais d’especial protecció afectats i
potenciar el valor de la riera com a connector biològic entre Collserola i la
vall del riu Llobregat

Considerem que amb les actuacions proposades es  continua amb un procés
d’artificialització de la riera. No es contempla prou el valor com a connexió
biològica entre Collserola i la Vall del Llobregat i el resultat tindrà més de jardí
amb espècies autòctones i nucli zoològic que d’espai natural.

El projecte de restauració presentat s’orienta a la necessitat de donar cobertura
a les actuacions que ja s’han fet, més que establir criteris tècnics sobre el que
caldria fer en l’espai alterat pel projecte d’urbanització PPU Llicorelles. Davant
la publicació recent d’informes que mostren la pèrdua de qualitat ecològica de
la riera de Vallvidrera (Valoració de l’estat ecològic de la Riera de Vallvidrera
(abril 2020, BEECA, UB) i l’alarmant pèrdua de biodiversitat a nivell de
Catalunya (Estat de la natura a Catalunya 2020, Departament de territori i
sostenibilitat), el projecte hauria de considerar la importància del tram afectat i
adoptar uns criteris clars per la recuperació d’una bona qualitat ecològica de
l’espai.

El projecte proposa la plantació d’espècies vegetals sense analitzar la
importància de la variabilitat genètica d’algunes d’elles (per exemple oms i
roures). És inadmissible, que el projecte no consideri la utilització de propàguls
(llavors, esqueixos) recollits a la zona, per a la conservació de les formes locals
tal i com s’ha fet en anteriors actuacions (com en la restauració dels talussos
de l’eix de Vallvidrera). I tampoc contempli cap actuació per a fomentar el
manteniment d’hàbitats i espècies d’interès comunitari incloses en la fitxa de les



Zones Especials de Conservació de la regió mediterrània corresponent a la
Serra de Collserola (ES5110024).

Demanem que es faci una actuació que contempli el manteniment de les
varietats locals de les espècies, i millori la situació dels hàbitats i espècies
d’especial interès comunitari. 

Al·legació número 5: sobre la manca d’efectivitat de les actuacions
fraccionades per a la recuperació de la qualitat ecològica de la riera. 

Si bé l’àmbit d’actuació del projecte, inclou el tram de riera de Vallvidrera des
de Can Rabella fins al riu Llobregat, que suposa unes 1,98 hectàrees;
d’aquestes sols 0.36 hectàrees corresponen a l’àmbit d’actuació del PPU de
Les Llicorelles que és d’imminent execució. Així, més del 80% de la superfície
quedarà pendent d’execució en tres fases posteriors no temporalment
determinades. El fraccionar, espacialment i temporal, les accions de
recuperació d’un curs d’aigua, restringeix enormement l’efectivitat de les
accions. Simplement per la connectivitat que hi ha al llarg del curs d’aigua.
L’informe tècnic de l’Ajuntament recollit en l’Annex 8 n’és conscient i demana:
“Retirar tot el rizoma i la part aèria de la canya americana (Arundo donax), i
d’altres possibles espècies vegetals exòtiques, en tot l’àmbit de la riera de
Vallvidrera”. Perquè, evidentment, tractant-se d’espècies invasores, de poc
serveix netejar molt bé una porció del tram. 

La planificació de la restauració no contempla la dinàmica hidrològica del tram
de riera afectat, que es caracteritza per grans oscil·lacions de cabal. En aquest
tram la riera presenta llargs períodes sense aigua i episodis puntuals d’altes
descàrregues, que sens dubte determinaran l’èxit de les accions realitzades.

Demanem que les fases d’actuació en l’àmbit de la riera s’executin de manera
sincrònica. I que assegurin la recuperació i el manteniment d’una bona qualitat
ecològica. Al respecte de la dinàmica hidrològica, una actuació més efectiva
consistiria en realitzar les actuacions en tot l’àmbit i esglaonar les diferents
accions de recuperació en el temps. Això, tanmateix, possibilitaria anar
analitzant la resposta de la dinàmica fluvial a les accions.

Al·legació número 6: sobre la viabilitat de les basses de les terrasses i el 
seu manteniment.

Entenem que aquesta actuació exemplifica el descrit a les al·legacions
anteriors al respecte de que el projecte no té en compte que l’espai afectat
pertany a la Xarxa Natura UE 2000.

La proposta de realització de basses per amfibis a les terrasses no està prou
justificada. No es té en compte el règim de pluges en funció de les dimensions
de les basses. Considerem que no queda garantida la seva viabilitat donat que
estan molt allunyades del nivell freàtic de la riera i no s’ha analitzat la capacitat
de drenatge del sòl. 



De nou, fem referència a la fitxa de conservació de l’espai d'especial
conservació a nivell europeu:  Fitxa- ES5110024 Serra de Collserola. En
aquesta no hi ha cap amfibi inclòs, en canvi sí la tortuga de rierol, de la que no
se’n parla al projecte.

Tampoc a l’avaluació ambiental del Pla parcial ni al propi projecte de
restauració es parla de que hi hagi presència d’amfibis a la zona o que sigui
una espècie que s’hagi vist afectada per la urbanització. En canvi si que es
parla de l’afectació sobre la fauna, en general, derivada de l’eliminació de
vegetació, o del risc que apareixen espècies al·lòctones.

Per tant, creiem que la restauració s’ha de realitzar en aquesta direcció:
vegetació adequada per les espècies que ja viuen a la zona. No pas crear un
hàbitat artificial per a una o unes espècies determinades.

Al projecte es parlar de crear una “depressió del terreny amb fons argilós per
dotar-la d’un cert grau d’impermeabilització amb l’objectiu primerament,
d’acumular les aigües d’escorrentiu superficial de tota la terrassa i
posteriorment, de retenir aquesta aigua sense que s’infiltri per tal de generar
una bassa temporal, com si fos una llacuna”. Donat que aquesta és una de les
actuacions ja realitzades, actualment es pot veure que s’hi ha introduït una
argila negra que no sabem d’on procedeix. 

En referència al seu manteniment, a l’apartat número 8. TITULARITATS,
s’indica que: Les motes de l’est del sector “Llicorelles” i les terrasses nord són
actuacions que formen part de les obres d’urbanització del PPU del sector
“Llicorelles” i un cop finalitzades seran titularitat de l’Ajuntament de Molins de
Rei. La seva gestió es realitzarà mitjançant acords de custòdia (arrendaments,
convenis, etc.) amb entitats o agricultors de la zona.

No queda prou garantit el manteniment d’aquestes basses donat que, en
alguns moments, poden necessitar de l’execució d’actuacions de manteniment
que poden tenir un cost econòmic elevat per una entitat o la necessitat de
solucions tècniques fora de l’abast, també, d’una entitat.

En conjunt, doncs, no entenem el motiu de les basses (no apareixen amfibis 
com espècie present a la zona) ni la forma (portar argila d’altres zones). A més,
la viabilitat i el seu manteniment són difícils i cars.

Demanem que es facin actuacions que contemplin la remediació de la zona per
a fomentar el manteniment d’hàbitats i espècies d’interès comunitari incloses en
la fitxa de les Zones Especials de Conservació de la regió mediterrània
corresponent a la Serra de Collserola (ES5110024).

A continuació, presentem algunes al·legacions en referència a l’execució del
projecte.

Al·legació número 7:  Sobre la manca de calendarització clara de les
feines de restauració



A l’apartat “9. PLA DE TREBALLS A l’Annex núm. 12 del present annex s’ha
inclòs el pla d’obra en compliment de ...”. La durada prevista de les obres és de
quinze (15) setmanes.

A l’esmentat annex número 12. Pla de treball, es fa esment a la realització de
les diferents actuacions al llarg d’aquests 75 dies però no queda clar quina és
la data d’inici de les obres.

Demanem que s’especifiqui en quina data es realitzaran les diferents
actuacions, ja que considerem que n’hi ha que requereixen dur-se a terme
abans de la finalització de les obres de construcció de les naus.

Al·legació número 8: sobre la manca de pressupost referent al
manteniment de les actuacions.

A l’apartat número 7. PRESSUPOST, s’indica el pressupost d’execució:

El Pressupost d'Execució Material resulta de TRES-CENTS SETANTA-TRES
MIL CINC-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÉNTIMS
(373.510,84 €). El Pressupost d'Execució per Contracte, IVA inclòs, resulta de
CINC-CENTS TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS amb VINT-I-
SIS CÉNTIMS (537.818,26 €).

En cap punt del document indica el cost, tant econòmic com en recursos
humans, derivat del manteniment de les actuacions. 

Demanem que s’incloguin els costos derivats del manteniment de tota la zona,
i de manera detallada. Cal quantificar aquests costos en aspectes com el reg i
cures necessàries per garantir la viabilitat de les plantacions, actuacions sobre
possibles xaragalls que es puguin crear, vigilància i control de les espècies
invasores a la zona, control dels meandres generats a la riera.  Cal incloure
aquests costos en els pressupostos de l’ajuntament per tal de garantir que
podran dur-se a  terme correctament.

Al·legació número 9: Sobre la manca de encaix entre l’àmbit del pla 
d’actuació i l’àmbit del projecte.

L’àmbit del projecte respon a la pretensió d’incloure-hi el tram baix de la riera,
els espais lliures propers que s’hi troben vinculats, els equipaments comunitaris
en contacte, i els espais agraris i forestals que formen part dels vessants o
conques tributaries de la riera.  

No obstant, l’àmbit del projecte és molt més gran que l’àmbit del pla d’actuació.
I el pla d’actuació que es presenta no és prou per a la aplicabilitat de la solució
adoptada que es descriu en la plana 6 de la memòria:



Al projecte presentat només es descriuen actuacions a la zona que queda dins
de l’àmbit del Pla parcial i no s’indica cap aspecte referent a tota la zona
situada a l’alçada de la gravera ni la situada entre les zones destinades a horts
i l’Avinguda Collserola. En concret, sobre la resta de l’àmbit del projecte de
restauració, que s’indica al plànol de la pàgina 8 del document i es concreta a
la pàgina 11:

- Es fa esment a la voluntat d’unificar l’Avinguda Collserola, pavimentant
per a la circulació de vehicles l’avinguda al voltant del cementiri (apartat
6.9.2. Vialitat). No es justifica la necessitat de realitzar aquesta actuació. 

- Es destina a equipaments l’actual gravera, sense reservar un espai de 
protecció al marge dret de la riera. 

Demanem: 
- Que l’Ajuntament de Molins compleixi el seu compromís de realitzar un

projecte de restauració que realment tingui en compte tot l’espai al
voltant de la riera, des de Can Rabella fins la desembocadura. 

- El projecte ha d’incloure tota la zona afectada incloent el cost econòmic
del manteniment de tota la zona. És a dir, les actuacions s’han de
correspondre amb TOT l’àmbit d’actuació del projecte.

- Que no es pavimenti l’Avinguda de Collserola, donat que un increment
del trànsit a la zona dificulta la conservació del espai natural que
precisament es vol protegir.

- Que es defineixi una zona de protecció al marge dret de la riera, a la
gravera, per tal de garantir la connectivitat ecològica de la riera en
aquest espai.




