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ELS IMPACTES AMBIENTALS
En l’avaluació ambiental del projecte  s’han definit 48 impactes alguns d’ells 
catalogats com a severs:

o Pèrdua de sòl agrícola i altres impactes per la transformació d’usos del sòl
o Destrucció física dels habitats ocupats o explotats per la fauna
o Pèrdua de biomassa vegetal
o Pèrdua de capacitat regenerativa de la vegetació
o Degradació de les comunitats del voltant per desbordament de les accions constructives
o Reducció de la connectivitat
o Aportació al canvi climàtic a nivell global
o Immisió de contaminants (concentració en excés de contaminants) 
o Contaminació de les aigües i lleres per la pròpia urbanització
o Consum molt elevat de recursos hídrics
o Efecte barrera
o Impactes directes per l’alteració del paisatge actual
o La impermeabilització del terreny amb augment de l’escorrentia superficial i l’augment 

conseqüent de les rieres amb el risc d’increment en les avingudes

Segons el planejament aquesta zona serà destruïda per a construir habitatges

PLATAFORMA  CERDANYOLA DEFENSA  LA PLANA                

Aquest espai és vital per a tots els que 
vivim a la plana i a Collserola
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Els abocadors de la zona
Entre els anys 1982 i 1995 van ser explotats, en la zona compresa entre el cementiri municipal i el barri 
de Serragalliners aproximadament, tres abocadors coneguts com 1, 2 i 3, aquest darrer conegut també 
com “abocador de can Planas”.  Eren abocadors gestionats des de l’àmbit públic però, de fet, van ser 
incontrolats  perquè  la  laxitud  dels  seus  gestors  va  facilitar  l’abocament  de  tot  tipus  de  residus; 
d’alguns d’ells hi ha constància i són  industrials i especials
 Segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient 
defineix així els tres abocadors: 

● “L’abocador i part de la seva zona d’influència constitueixen un lloc en el qual cal tenir especial 
cura en el pla urbanístic de la zona, i actualment no és aconsellable la construcció d’habitatges.”

● “ A tota la zona, en cas que s’edifiqui, s’haurà de tenir en compte no només la presencia d’aquesta 
aigua, sinó també la seva composició química (per exemple per l’efecte d’altes concentracions 
de clorurs i sulfats sobre estructures metàl·liques i ciment)”.  “La infiltració d’aquestes aigües 
en els subterranis dels edificis donaria riscos inacceptables per a la salut humana. “

Xemeneies de gasos prop del cementiri                                       Connexió de les aigües contaminades a la xarxa  municipal 

SAPS QUÈ:

➔ A  INSTÀNCIA  DE  L'ASSOCIACIÓ  VIA  VERDA  LA  FISCALIA  DE  MEDI  AMBIENT  HA  OBERT  INVESTIGACIÓ 
PENAL PER DELICTE CONTRA ELS RECURSOS NATURALS I EL MEDI AMBIENT.

➔ L'AJUNTAMENT ESTÀ ESTUDIANT COM SOLUCIONAR UN DELS ABOCADORS, PERÒ NO DEL QUE ES TROBA A 
TOCAR DEL TORRENT DE CAN PLANAS

➔ EN EL NOU ABOCADOR DE SUGRANYES S'HI ABOCARAN MÉS DE 100.000 TONES DE MATÈRIA ORGÀNICA
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EL COL· LAPSE   CIRCULATORI

DADES DEL PROJECTE:

● 13.000    NOUS   HABITANTS

● 20.000   DESPLAÇAMENTS   EN   VEHÍCLE

● PROBLEMES   DE   CONGESTIÓ   A   LA   COMUNICACIÓ   AMB   B-30   I   A-7

● PROBLEMES   DE   CONGESTIÓ    A   LA   C-58

● AUGMENT   DELS   VEHÍCLES   INDUSTRIALS 

● NECESSITAT  DE  UTILITZAR   RESERVES   VIÀRIES   PER   A   RESOLDRE   EL   TRÀNSIT:    TÚNEL D'HORTA, ...

● AUGMENT   IMPORTANT   DE   LA   CONTAMINACIÓ   DE   LA   ZONA   I   DE   LA   CIUTAT

Bicicletada en defensa de la Plana                                                    Caminada contra el Túnel d'Horta i el Vial de Cornisa

➔ Necessitem una ciutat pensada per als seus habitants que es desplacen principalment a 
peu i donar espai segur al desplaçament en  bicicleta

➔ Necessitem un  millor  transport públic amb una inversió que ho faci possible
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HABITATGES  PER A QUI?  .   L'excusa del habitatge

● Del total  dels 3.300 habitatges,  2.100 són de PREU LLIURE d'aproximadament 130 m2.  Els preus 
calculats segons aquestes superfícies  segons el preu actual per metre quadrat  resulten de: 
450.000 €  ( 75 milions de pts.)

● Els habitatges de protecció es xifren en 1.200 però a excepció dels 117 aprovats recentment,  no 
es coneixen ni superfícies ni possibles costos de compra i/o lloguer

● Si a Cerdanyola hi ha m´és de 2.000 pisos buits, és necessari fer-ne més?

● El problema no és la manca de pisos, és els preus que els fan inassequibles.

Dues formes de veure la Plana
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És necessari construir en aquesta zona
els habitatges de protecció oficial?

NO !!
Hi ha altres zones a Cerdanyola que no 

destrueixen cap espai natural

I, llavors per què ho fan?

No et pots ni imaginar els guanys 
econòmics que representarà.

      - L'Ajuntament eixugarà dèficits anteriors
     - L'INCASOL ingressarà una picotada
     - Les constructores esperen beneficis 
        per a molts anys.
     - Els Bancs i Caixes que hi ha al darrera        
       guanyaran amb la venda i després amb les
        hipoteques


