
Ens n’hem sortit! 
 
 
Un abocador al Ginebral? 
 
Com ja sabeu, a finals del 2003 es va fer públic que Tratesa, l’empresa que gestiona l’abocador de Coll 
Cardús (Vacarisses), havia comprat 600 ha de terreny a l’entorn del Ginebral, prop de Vallhonesta. A Sant 
Vicenç, Rellinars i Castellbell van saltar totes les alarmes. Al cap de poc sabíem que el Vallès estava a 
punt d’esgotar la capacitat de l’abocador de Coll Cardús i buscava un lloc per ubicar-ne un de nou. Un 
estudi encarregat a l’Institut Cerdà assenyalava el Ginebral com un dels indrets més “adequats” per acollir 
aquesta nova instal·lació. De seguida una colla de ciutadans dels tres pobles vam decidir organitzar-nos 
per lluitar-hi en contra. És així com va néixer l’Associació per la Defensa del Meandre, el Ginebral i 
Vallhonesta, una plataforma cívica per dir “NO a l’abocador”. 
 
Actitud i trajectòria de la plataforma 
 
Durant tot aquest temps hem actuat buscant la màxima implicació i el màxim consens, i hem obtingut en 
tot moment el suport i la complicitat dels tres ajuntaments. 
 
Hem convocat manifestacions a Rellinars i a Sant Vicenç, hem mantingut reunions de treball amb els 
representants polítics dels ajuntaments, hem organitzat un aplec reivindicatiu al Ginebral, hem proposat 
mesures com la suspensió de llicències, l’ampliació del parc natural, la constitució d’un consorci que 
aglutini els municipis de la serra de l’Obac, hem recollit 4.000 signatures... en definitiva, hem perseguit –i 
en bona mesura aconseguit- sensibilitzar els ciutadans i les institucions que ens representen davant d’una 
amenaça deshonesta i inquietant. 
 
La culminació d’aquestes accions va arribar recentment amb la seva concreció escrita: el document 
RAONS, aprovat i subscrit pels ajuntaments de Rellinars, Sant Vicenç i Castellbell, demanant a la 
Conselleria de Medi Ambient que es desestimés Rellinars com a possible ubicació d’un abocador. 
 
Raons per dir NO 
 
Molt resumides, són aquestes les raons amb què vam argumentar el nostre NO a l’abocador i que, per 
mitjà dels tres ajuntaments, vam fer arribar a la Conselleria de Medi Ambient. 
 

1. La ubicació d’un abocador en la zona del Ginebral-Vallhonesta causaria un impacte irreversible en 
el patrimoni històric i natural  

 
2. Es tracta d’una zona d’alt valor ecològic ja que assegura la connectivitat biològica entre els parcs 

naturals de Sant Llorenç del Munt i Montserrat 
 
3. La Llei 12/1985 d'espais naturals estableix que l’ordenació territorial ha de preveure la protecció 

dels connectors ecològics 
 
4. El Pla General Territorial de Catalunya estableix que són objecte de protecció els espais de 

connexió entre els PEIN. També que els Plans Territorials Parcials hauran de respectar la 
continuïtat física dels espais naturals objecte de protecció 

 
5. La Resolució 552/V del Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar directrius estratègiques 

per al manteniment de les connexions ecològiques entre els espais naturals protegits 
 
6. La Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya estableix la necessitat d’un desenvolupament urbanístic 

sostenible que preservi els valors paisatgístics d’interès especial 
 

7. La modificació de la Llei d’Urbanisme estableix mesures per preservar els valors ambientals, 
patrimonials, paisatgístics i econòmics del sòl no urbanitzable 

 
8. El pacte del nou govern de la Generalitat de Catalunya (2003) es fixa el compromís de de redactar 

un “Pla Territorial Sectorial dels sistemes de connexió biològica entre els espais lliures” i la Llei de 
protecció de la biodiversitat 

 



9. El “Manifest d'Olot per la salvaguarda de la connectivitat ecològica i paisatgística de Catalunya” 
insta el Govern a dur a terme una sèrie d’actuacions per protegir la connectivitat ecològica i 
paisatgística 

 
10. El rebuig popular a la instal·lació d’un abocador en aquesta zona ha donat lloc a la constitució 

d’una plataforma cívica que ha aglutinat els diversos esforços i veus sorgits en els tres municipis 
afectats:  Rellinars, Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar 

 
11. També els ajuntaments i la ciutadania dels tres municipis afectats han mostrat reiteradament el 

seu rebuig a la possible instal·lació participant i col·laborant en els actes organitzats per la 
plataforma 

 
12. Els ajuntaments de Rellinars, Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar estan impulsant la 

creació d’un consorci per a la promoció turística de la serra de l’Obac, un projecte de promoció del 
territori que integrarà la resta de municipis que formen aquest espai natural i que és totalment 
incompatible amb la instal·lació d’un abocador 

 
13. Els ajuntaments de Rellinars, Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar han demostrat l’interès 

que tenen a preservar aquesta zona declarant la suspensió de llicències en els seus respectius 
termes municipals i iniciant ja (en el cas de Sant Vicenç i Castellbell) els tràmits per a l’ampliació 
del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 

 
14. S’han recollit 4.000 signatures en contra de la instal·lació de l’abocador i a favor de la preservació 

d’aquest espai natural, la qual cosa demostra el rebuig que ha generat entre la població aquesta 
possibilitat 

 
15. La compra dels terrenys per part de Tratesa, l’empresa que gestiona l’abocador de Coll Cardús, 

acompanyada de l’informe de l’Institut Cerdà són en el seu conjunt una operació d’especulació 
urbanística de nul·la objectivitat i, per tant, no es pot tenir en compte a l’hora de decidir la ubicació 
d’un abocador 

 
El passat dia 13 de maig en el Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental el conseller Salvador Milà va 
anunciar l’acord amb l’Ajuntament de Cerdanyola per a la instal·lació de l’abocador comarcal en una 
extractora de terres tancada des de fa anys. 

 
 

I ara què? 
 
El “NO a l’abocador” de la plataforma no ha estat mai un NO improvisat o irreflexiu. Ha estat un NO 
argumentat, sorgit d’un convenciment conjunt. Hem partit sempre d’una visió respectuosa del patrimoni, 
d’una coincidència de plantejaments i d’una perspectiva compartida. És per això que no ens conformem 
amb un “no hi haurà abocador” com a resposta, perquè no volem residus, però tampoc no volem l’oblit. A 
partir d’ara hem de ser capaços d’assentar les bases que ens permetin explotar els nostres recursos 
naturals, històrics i patrimonials, i treure’n rendiment social i econòmic. Estem convençuts de les enormes 
potencialitats que té aquest patrimoni que compartim. L’hem de saber valorar i, d’acord amb els seus 
valors, l’hem de saber explotar. L’Associació per la Defensa del Meandre, el Ginebral i Vallhonesta 
treballarà perquè així sigui. 
 
Des de la plataforma volem agrair en primer lloc als ajuntaments de Rellinars, Sant Vicenç de 
Castellet i Castellbell i el Vilar, amb els seus respectius representants al capdavant, la 
predisposició i col·laboració que han demostrat i demostren en tot moment per la defensa d’aquest espai 
compartit. També a tots els ciutadans que d’una forma o altra han participat en el moviment, demostrant 
les seves inquietuds per la defensa del nostre territori, i a tothom que ens ha ajudat motivant-nos i 
recolzant-nos. A tots moltes gràcies!!! 
 
Creiem que ara és moment de celebració, per això us convidem a tots a la festa del No a l’abocador,  el 
proper dissabte dia 11 de juny a les 7 de la tarda a la plaça de l’Ajuntament de Rellinars. Hi haurà coca i 
cava per tothom !!        
 

Us hi esperem!!!! 


