
VILADECANS • EL PRESIDENT DE LA PENYA BARCELONISTA VA SER CONVIDAT COM A PREGONER DE LA FESTA MAJOR PER ENALTIR EL PACTE

El Barça cedeix a l’Ajuntament uns
terrenys protegits a canvi del Barça Parc
Manel Ros
redaccio@setmanaridirecta.info

E
l litoral de Viladecans i els seus
voltants han estat, des de fa
molts anys, una zona on els pro-

jectes urbanístics han anat i vingut,
des del primer –que es remunta als
anys 30 del segle passat, quan la Gene-
ralitat republicana tenia previst cons-
truir-hi una ciutat de vacances– fins
als nostres dies. Avui el Futbol Club
Barcelona –amb l’ajuda de l’Ajunta-
ment de Viladecans– té la intenció de
construir l’anomenat Barça Parc en
uns terrenys adjacents a la reserva na-
tural del Remolar.

Després que el Tribunal de Justí-
cia de Catalunya impedís que l’Ajun-
tament deixés fer un camp de golf als
terrenys dels voltants del Remolar
–arran d'un recurs interposat pel veï-
nat el 1997— l’any 2000 es va aprovar
la Xarxa Natura 2000. Això va fer que
aquests terrenys passessin a ser sòl
protegit. Són precisament aquests te-
rrenys els que compra el Barça sota la
sospita de veïns i veïnes, que no ente-
nien aquest interès sobtat per uns te-
rrenys on, en principi, no s'hi pot
construir res.

Aquests terrenys formen part d'u-
na pastilla urbanística de 56 hectàre-
es situada sota l’autovia de Castellde-
fels. La zona comprada pel Barça a la
societat Golf Viladecans –27,8 hectà-
rees situades al costat de la reserva
natural del Remolar– ha costat 18,4
milions d’euros al club. Aquesta zona,
està tan a prop de la reserva natural
que va entrar a formar part de la Xarxa
Natura 2000. La pregunta que es feia
gran part del veïnat de la zona era com
era possible que el Barça es gastés tan
diners per comprar uns terrenys on no

es podia construir. S'especulava molt
sobre les intencions del Barça a la zo-
na. Més encara quan l’actual alcalde
de Viladecans, Carles Ruiz –que ante-
riorment havia estat regidor d'urba-
nisme i sabia perfectament el terreny
on es movia–, no es cansava de cele-
brar l’adquisició dels terrenys per part
del Barça, que ell mateix qualificava
“d’únics a Europa”, ja que estan si-
tuats “al costat del mar, d’una reserva
natural i de Barcelona”.

Finalment, el 28 de juliol es va sa-
ber perquè el Barça havia comprat
aquells terrenys. En una roda de
premsa a Can Xic, el president del

Barça Joan Laporta i Carles Ruiz van
presentar en públic un secret fins
aleshores molt ben guardat: la signa-
tura del conveni urbanístic al qual ha-
vien arribat les dues entitats. Segons
aquest acord, el Futbol Club Barcelo-
na cedeix a l’Ajuntament de Vilade-
cans els terrenys protegits comprats
a canvi que l’Ajuntament deixi que el
Barça construeixi el seu projecte del
Barça Parc als terrenys adjacents. És
aquí on el Barça, amb el suport de l’A-
juntament – governat pel PSC amb el
suport de ICV-EUiA–, vol aixecar la
ciutat del soci –el Barça Parc– amb
camps de futbol, un centre d’oci, ho-
tels, un pavelló, un estadi perquè hi
jugui el Barça Atlètic i, fins hi tot, un
palau de concerts per fer-hi venir els
pròxims U2.

Respecte al medi ambient?
Tant Ruiz com Laporta es van esfor-
çar en tot moment a tractar de con-
vèncer l’opinió pública que aquest
projecte seria “totalment respectuós
amb el medi ambient”, ja que no ubica
cap instal·lació a la zona protegida
per la Xarxa Natura 2000. Durant la
presentació, Laporta fins i tot va fer
broma en saber que la coloració d'una
de les aus que habita la zona protegi-
da –la polla d’aigua blava– coincideix
amb els colors del club blaugrana.

No obstant això, les organitza-
cions en defensa del medi ambient de
la zona –com la Plataforma Salvem
Oliveretes– afirmen que encara que
preserva la zona protegida no deixa
de fer malbé “la zona del delta del Llo-
bregat i la del litoral de Viladecans,
que no paren de ser agredides me-
diambientalment”. Segons Ricard Ca-

ba, membre de la plataforma, el que
s’ha fet “és un canvi de cromos”, ja
que primer "ens estranyava que el
Barça comprés uns terrenys on no es
podia construir res”, però després “ho
vam entendre tot”. Segons Caba, “el
que volem és que no es toqui ni la re-
serva natural ni el seu entorn”.

La plataforma també denuncia
que aquest projecte, si finalment es
construeix, apareixerà “com una taca

enmig d’un espai lliure i amb un gran
valor natural”. Aquest projecte “aca-
barà d’arraconar la reserva de la bios-
fera entre l’aeroport i el Barça Parc”.
Per la seva banda, els ornitòlegs de la
zona també han qualificat les inten-
cions del Barça com un error perquè
afectaran d’una manera o altra el parc
natural del Remolar, un dels pocs ai-
guamolls que queden a Catalunya.

El projecte, que no es va poder
presentar a l’últim ple de l’Ajunta-
ment a causa de les complicacions
durant el fitxatge del davanter del
Barça Ibrahimovic, es presentarà
pròximament al ple i s’obrirà el torn
d’al·legacions. Serà llavors quan la
Plataforma Defensem Oliveretes
presentarà les seves al·legacions. De
moment ja estan recollint dades per
fer front als plans del Barça i de l’A-
juntament. Entre aquestes dades, hi
ha el fet que el soroll causat per l’ae-
roport en aquella zona és d’una mit-
jana de 70 decibels –unes xifres que,
segons la UE, poden provocar danys
a la salut.

Per la seva banda, l’Ajuntament
de Viladecans, davant les crítiques
que està rebent, tracta de preparar el
terreny per no tenir cap problema
quan es presenti el projecte al ple de
l’Ajuntament. Així, coincidint amb la
festa major de Viladecans –que se ce-

lebra aquesta mateixa setmana–, es
va convidar el president de la penya
barcelonista de la ciutat, Julià Bo-
nich, a fer el pregó de les festes. Per
Caba, això és per “donar rellevància
al pacte que han firmat amb el Bar-
ça” i perquè la gent del poble es co-
menci a alegrar que el Barça hagi
triat Viladecans. Això ho van confir-
mar les pròpies paraules del alcalde
de la ciutat durant el discurs ante-
rior al pregó, quan va emfatitzar el
fet que el Barça vingués a la ciutat i
va afegir: “En moments de dificultat,
hi ha gent que aposta per Vilade-
cans”. Durant el pregó, la plataforma
va repartir fulls volants per informar
el veïnat de la problemàtica. Altres
veïns, com la Penya Blanc i Blava de
Viladecans,  van desplegar una pan-
carta on es podia llegir Ajuntament,
còmplice de la dictadura culé.

Cal recordar que l’Ajuntament
està preparant un projecte a la zona
del delta anomenat Parc del Delta
que, tot i que encara no està comple-
tament definit, vol construir-hi un
complex de 2.270.098 metres qua-
drats amb –entre d’altres espais–
instal·lacions esportives, recreati-
ves, hoteleres i de restauració. Sens
dubte, un projecte que sortiria refor-
çat si, finalment, el Barça Parc tirés
endavant.

Laporta i Carles Ruiz
van presentar la
signatura del
conveni urbanístic
el 28 de juliol

El president de la penya blaugrana de Viladecans, Joan Bonich, llegeix el pregó de la festa major al costat de l’alcalde, Carles Ruiz, divendres passat.
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La Plataforma
Salvem Oliveretes
presentarà
al·legacions al
projecte del club 
de futbol
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> El futbol té moltes cares i una d’elles, sens dubte, són les pilotades que provoca. En aquest cas no parlem
de pilotades esportives, sinó de pilotades urbanístiques. L’exemple més clar d’això són els diferents casos en
què s’ha vist implicat el Futbol Club Barcelona i, per extensió, el seu president Joan Laporta.Aquesta setma-
na, parlem d’alguns d’ells, com el cas de Viladecans i el pacte del seu Ajuntament amb el Barça o els negocis
de Laporta a la zona agrícola de l’Hospitalet. Però no només el Barça fa pilotades, el RCD Espanyol també s’-
ha vist afavorit per l’Ajuntament de Cornellà en la construcció del seu nou estadi.
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L
a zona agrícola de l’Hospitalet és
l'última zona agrícola i verda que
queda a la ciutat. Aquest espai, si-

tuat entre la ronda de Dalt, la zona de
l’hospital de Bellvitge i la zona de la dei-
xalleria, que es coneix com a Cal Trabal,
fa temps que és un dels objectius de l’A-
juntament de l’Hospitalet –governat pel
PSC i per ICV-EUiA, que s’oposa al pro-
jecte– i d’un grup d’empreses. La inten-
ció del consistori i d’aquestes empreses
és construir-hi vuit blocs de tretze pi-
sos cada un, un concessionari de cotxes
de gamma alta i un hotel de luxe.

Aquest projecte afectaria gairebé
54 hectàrees, que s’haurien de requali-
ficar per poder ser urbanitzables. De to-
tes elles, 403.000 metres quadrats per-
tanyen a l’Hospitalet de Llobregat i la
resta al Prat de Llobregat. D’aquesta

part, 21,6 hectàrees es dedicarien a fer
un parc públic i la resta es requalifica-
ria. D’aquesta manera, desapareixeria
completament qualsevol activitat agrí-
cola a la zona.

Però, quina relació hi tenen, el
Barça i Laporta, en tot això? Doncs
molta. Les empreses que volen tirar
endavant aquest projecte –i, per tant,
les que recollirien més beneficis– són
Hakerson International, Grup Immo-
biliari Castmor i Luidan. Precisament,
Joan Laporta és un dels propietaris de
Hakerson International. Però no és l’-
únic que està relacionat amb el club
blaugrana. Els vicepresidents Alfons
Godall i Joan Franquesa també són so-
cis d'aquesta empresa. Alhora, Xavier
Arbós –soci de Laporta al seu bufet
d’advocats– també forma part de l’em-
presa. Com Anna Maria Lloveras, dona
de Lluís Recoder, alcalde de Sant Cu-
gat del Vallès per CiU. Però també

l’empresa Luidan té vincles amb el
president del Barça. Joan Manuel So-
ler, exdirector d’Esade i amic personal

del president, forma part d’aquesta
empresa, juntament amb Josep Alsius,
sogre de Josep Anton Duran i Lleida,
president d’Unió Democràtica.

Toni Garcia, membre de la platafor-
ma Salvem la zona agrícola de Cal Tra-
bal, afirma que aquestes empreses
–igual que Joan Laporta– han comprat
terreny de zona agrícola amb “l'únic ob-
jectiu de desenvolupar un projecte es-
peculador per destruir patrimoni de la
ciutat”. Per Garcia, el que està fent La-
porta és utilitzar “la seva influència po-
lítica per tirar endavant el projecte”. Un
projecte que, segons ell: “No beneficia
per res la ciutat”, ja que la meitat de les
oficines estan buides i ja hi ha molts
centres comercials, “per tant, l'únic ob-
jectiu és el d’especular”.

Oposició al projecte
Aquests plans ja han estat classificats
per moltes veïnes de la zona com una
barbaritat. L’Associació de Veïns de
Bellvitge, l’Associació de Veïns de l’-
Hospitalet o la plataforma Salvem la zo-
na agrícola, constituïda per lluitar en

contra d’aquest projecte, són algunes
d’elles. Fins i tot la Generalitat, a través
del Departament de Medi Ambient i Ha-
bitatge, va instar el consistori de la ciu-
tat i les empreses que el volen impulsar
a replantejar el projecte o a modificar-
lo prou perquè es pogués tirar enda-
vant. L'informe de Medi Ambient expo-
sava que el projecte tindria
“irremeiablement, efectes sobre la fau-
na present en aquell àmbit, sobre el pai-
satge i la sobre permeabilitat del sòl".

Toni Garcia defineix el projecte
com “un atemptat ambiental, cultural
i històric”. Segons Garcia, en l’àmbit
ambiental, es destrueix “una zona
molt valuosa, on hi ha el 90% de les
espècies i de la fauna i la flora que
queda a l’Hospitalet”. Per altra banda,
a nivell cultural, es podrien destruir
masies del segle XVIII com Can Maso-
ver Nou. Garcia també afirma que, si
desapareixen aquestes últimes hectà-
rees agrícoles, “s’estarà destruint la
història de la ciutat”.

La plataforma, després de dur a
terme diferents accions per mostrar
el seu rebuig al projecte, el dissabte 5
de setembre –coincidint amb l'inici de
la festa major a Bellvitge– va comen-
çar a recollir signatures per forçar l’A-
juntament a convocar una consulta
popular sobre el futur de la zona agrí-
cola. La recollida que es farà durant
les festes de Bellvitge tindrà com a
objectiu informar la gent visitant del
que està passant a la zona agrícola,
recollir contactes de persones inte-
ressades a ajudar a fer front al projec-
te i, sobretot, instar l’Ajuntament a
fer una consulta popular. Segons Toni
Garcia, abans que l’Ajuntament tiri
endavant el projecte, “volem fer una
consulta popular perquè no hi ha
transparència informativa”. La con-
sulta és perquè la ciutadania “pugui
decidir el futur de Cal Trabal”.

Les empreses volen
construir vuit blocs
de tretze pisos cada
un, un concessionari
de cotxes de
gamma alta i un
hotel de luxe
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HOSPITALET • L'OPOSICIÓ AL PROJECTE VOL CONVOCAR UNA CONSULTA POPULAR SOBRE EL FUTUR DE LA ZONA

Els tentacles de Laporta arriben fins
als terrenys agrícoles de Bellvitge
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A
quest setmanari informava,
abans de l’estiu, sobre l’acord
al qual van arribar el PSC i CiU

per la requalificació del Miniestadi el
28 de juliol. Malgrat aquesta primera
victòria del Barça de Laporta, amb l’a-
juda inestimable de l’Ajuntament de
Barcelona, el partit encara no s'ha de-
cidit. El veïnat de les Corts té molt
clar que allò només va ser la primera
part d’una partida molt llarga i que la
lluita no ha fet més que començar.

Pedro Alonso, vocal de la coordi-
nadora de l'Associació de Veïns i Enti-
tats de les Corts, afirma que tot i que
l’Ajuntament està treballant perquè
aquest projecte sigui definitiu, “el
veïnat ens estem organitzant en varis
fronts per plantar-li cara”. Primer es-
tan buscant assessorament per poder

“fer-los front amb una base” i, d'a-
questa manera, després de les al·lega-
cions inicials, “poder presentar les
nostres”. Però Alonso creu que és
molt probable que l’Ajuntament vul-
gui acabar amb el període d’al·lega-
cions el més aviat possible. No obs-
tant això, assegura que tractaran
d'aconseguir que el termini arribi
“als tres mesos” per tenir més temps.

Per altra banda, la coordinadora
impulsarà la distribució d'un gran
nombre de pancartes amb el lema Es-
peculació no, equipaments sí perquè
tots els veïns i veïnes les pengin als
seus balcons i –diu Alonso– “mostrar
que aquí hi ha un problema”. Alhora,
es continuarà la recollida de firmes,
que fins ara arriben a 4.000, per acon-
seguir doblar aquesta xifra. Tot això,

juntament amb les taules informati-
ves, servirà per mostrar l’oposició de
la gent, però sobretot –segons Alon-
so–, per mostrar al veïnat “que no tot
està perdut” i que encara queda molt
temps de joc.

Per últim, el dia 20 de setembre
han convocat una assemblea veïnal a
les Corts, al teatre de la Parròquia de
Sant Ramon, on s’espera que hi assis-
teixi força gent, com va passar a l'últi-
ma assemblea, que va reunir prop de
300 persones. En aquesta trobada, es
proposarà fer una manifestació mas-
siva per mostrar el rebuig a la requa-
lificació del Miniestadi. Segons Alon-
so, el que vol el veïnat és que hi hagi
equipaments, “esportius o els que si-
guin”. Fins i tot “poden ser mixtos”,
és a dir, tant de propietat del Barça –i

que aquest doni la gestió a una altra
empresa– com públics, però “el que no
volem es la requalificació”, afegeix.

Sobre les intencions dels partits
que van aprovar el projecte, Alonso
creu que aquests pensen que els pot
anar bé ajudar el Barça davant l’opi-
nió pública, sobretot tenint en comp-
te les properes eleccions municipals.
També creu, però, que el triplet asso-
lit per l'equip ha tingut molt a veure
en la requalificació: “El triplet ha fet
que Laporta s’hagi de comprar una ja-
queta vàries talles més gran per po-
der treure pit” i que s’hagi animat a
fer el projecte. En tot cas, aquest par-
tit encara no està sentenciat i encara
queden molts minuts de joc per poder
lluitar per tenir accés als equipa-
ments que reclama el veïnat.

L’oposició al Miniestadi continua en peu de guerra malgrat el pacte PSC-CiU

Cal Trabal, l’ultima zona agricola de l’Hospitalet, podria desaparèixer si els plans de l’empresa de Joan Laporta tiren endavant.
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P
el veïnat dels barris de Riera i
Centre de Cornellà, la inaugura-
ció del camp de l’Espanyol, que

es va fer el dia 2 d'agost amb un partit
davant el Liverpool, només va ser un as-
saig del que serà la vida quotidiana un
cop cada dos caps de setmana, a més de
la copa del rei entre setmana. Fins a la
data, el veïnat d'aquests barris havia
patit les molèsties de les obres i la pèr-
dua d'un parc públic sobre el qual es va
construir l'estadi. Durant els últims
dos anys, l'avinguda del Baix Llobregat
ha estat sotmesa a talls de trànsit con-
tinus que han impedit que la gent po-
gués gaudir amb normalitat dels ca-
rrers del seu barri.

El pla Ribera-Serrallo i l'estadi
L'estadi de l'Espanyol està immers en
un pla urbanístic més extens, el pla Ri-
bera-Serrallo, un projecte que va supo-
sar la destrucció de l'última zona agrà-
ria que hi havia a Cornellà, que
s'estenia més enllà del terraplè en di-
recció al riu. La primera fase d'aquest
pla va consistir en l'extensió que ocupa-
ven les pistes de la Federació Catalana
de Tennis i la construcció d'altres es-
pais per la pràctica esportiva sota ges-
tió privada.

L'estadi s'ha construït sobre una
superfície de 95.000 metres quadrats
al costat del barri de la Riera, que admi-
nistrativament són del Prat. També s’hi
ha aixecat una zona que anomenen d’o-
ci familiar i que no és més que un con-
junt de negocis privats: multicines, res-
taurants, botigues, un gimnàs i
aparcaments per 2.000 vehicles. L'es-
pai que ara ocupa es troba a les anti-
gues instal·lacions d'una planta de
tractament d'àrids per la construcció,

un parc públic, l'estadi de Cornellà (seu
dels clubs de rugbi i atletisme de la ciu-
tat) i zones no urbanitzades.

Alguns d'aquest terrenys eren de
propietat municipal, cosa que va fer ai-
xecar les protestes d'algunes organit-
zacions locals pel model de ciutat que
estava promovent l'equip municipal i
per la venda de terreny públic a empre-
ses privades. Les suspicàcies, però, es
van disparar quan José Luís Morlanes,
el regidor d'urbanisme que va gestio-
nar l'operació i actual president de La
Seda, va ser nomenat portaveu del club.

La construcció de l'estadi, però, té
una altra contrapartida institucional:
la instal·lació d'un centre comercial.
Per donar facilitats a l’Espanyol i fer
que s’intal·li a la zona, l’Ajuntament de

Cornellà i el del Prat permetran la cons-
trucció d’aquest centre per compensar
econòmicament al club la despesa que

suposa la construcció del nou estadi.
Per la ciutat, suposa la construcció del
tercer centre comercial per poc més de
80.000 habitants. Aquest nou centre és

vist com la sentència definitiva per
part dels petits comerciants de la ciutat
que han resistit els últims vint anys
d'expansió de les grans empreses co-
mercials a la ciutat. Aquesta densitat
tan gran de grans superfícies comer-
cials està referendada pel Pla territo-
rial sectorial d'equipaments comer-
cials –que pretén ordenar i limitar-ne la
instal·lació–, que el contempla com a
excepció.

El primer partit
Pel veïnat dels barris propers, la inau-
guració de l'estadi de l'Espanyol va su-
posar el veritable despertar a la reali-
tat. Gran part dels carrers van quedar
limitats a la circulació del trànsit, amb
vigilants i tanques que en restringien

l'entrada. Molta gent es va sorprendre
del grau de molèstia a què estaran sot-
mesos. Els talls de trànsit els dies de
partit són vistos amb reticències per
gran part del veïnat, que ho considera
un prejudici col·lectiu per garantir les
activitats d'una empresa privada com
és la societat anònima esportiva RCD
Espanyol. El veïnat va poder constatar
que els barris estan totalment entre-
gats a l'Espanyol, sense que aquesta ac-
tivitat repercuteixi en el seu benefici.

Durant el primer partit es van po-
der constatar greus deficiències de pre-
visió en l'ús del transport públic. La
manca de combois de metro, tramvia i
tren es va posar de manifest a la plaça
de la Renfe, on es van acumular totes
aquelles persones que no podien acce-
dir a les instal·lacions dels diferents
mitjans de transport. Vista l'experièn-
cia, ja n'hi ha que tenen senyalades al
calendari les dates del partit per no ser
a la ciutat.

Les sospites es van
disparar quan el
regidor d'urbanisme
va ser nomenat
portaveu del club

El nou estadi del Espanyol està suposant grans problemes de mobilitat per les persones dels barris propers els dies de partit
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El dia de la
inauguració es 
va constatar que 
els barris estan
entregats al benefici
de l'Espanyol

El nou centre és vist
com la sentència
definitiva per part
dels petits
comerciants

CORNELLÀ • ELS TERRENYS MUNICIPALS ES VAN VENDRE A EMPRESES SENSE TENIR EN COMPTE LES NECESSITATS DEL BARRI

El nou estadi de l’Espanyol implicarà la
construcció d’un altre centre comercial
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> El barri contra les brigades ‘blanquiazules’

F
a més d'un any que diversos
col·lectius de Cornellà han aler-
tat sobre la presència de grups

feixistes entre els seguidors de l'Es-
panyol –enquadrats principalment a
les Brigadas Blanquiazules– i dels
seus precedents violents. Fruit d'això
i de la presència cada cop més evident
de partits d'extrema dreta a la ciutat,
han elaborat un dossier per informar
les diferents entitats sobre les activi-
tats d'aquests grups.

Les Brigadas Blanquiazules és
una penya d'aficionats de l'Espanyol

fundada a mitjans dels anys 80 que,
actualment, té uns 300 membres.
Aquest grup es caracteritza, com
tants d'altres en diferents estadis
d'Europa, per tenir una ideologia d'ex-
trema dreta, una estètica skin-head i
una propensió a l'exercici de la violèn-
cia. En concret, s'han denunciat
agressions a periodistes, aficionats
d'altres equips, immigrants, prostitu-
tes, transsexuals i gais. Fins i tot, han
estat cridant insults racistes contra
el porter de l'equip, Carlos Kameni, de
nacionalitat camerunesa. Aquest

grup –igual que d'altres– s'ha expan-
dit gràcies al patrocini de les direc-
cions dels clubs i ha convertit l'estadi
i els seus voltants en el seu territori.

Durant el primer partit que l’Es-
panyol va jugar al seu nou estadi,
membres de les Brigadas Blanquiazu-
les van llençar pedres a un edifici on
un veí havia penjat una bandera del
Barça, van trencar un rètol d'un co-
merç regentat per pakistanesos i van
increpar el veïnat del barri. Anaven
cantant l'himne franquista, llençant
consignes feixistes i insults racistes i

fent la salutació romana, cosa que ha
estat vista com una provocació.

Arran de tot això, un grup de
veïns i veïnes de Cornellà ha convocat
una concentració contra la presència
de grups d'extrema dreta a la ciutat el
dissabte 12 de setembre a les sis de la
tarda a la plaça Lluís Companys.
Aquest mateix dia tindrà lloc el partit
de l'Espanyol contra el Reial Madrid
per la qual cosa es preveu la presència
–també– de membres d'Ultra Sur,
agermanats amb les Brigadas Blan-
quiazules.


