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Gallecs ja és PEIN, un primer pas
llargament esperat
Aquest dimarts 20 d'octubre, el Govern de la Generalitat ha aprovat la modificaciÃ³ del Pla
d'Espais d'InterÃ¨s Natural (PEIN) amb la inclusiÃ³ de Gallecs. Aquesta aprovaciÃ³ tanca un
procÃ©s anunciat el 13 d'octubre de 2005 per l'anterior director general de Medi Natural, Ramon
Luque, i que fou sotmÃ¨s a informaciÃ³ pÃºblica el 16 de desembre de 2005. L'anunci d'avui tanca
una vella reivindicaciÃ³ iniciada els anys setantaamb l'expropiaciÃ³, per part de l'administraciÃ³
franquista, d'unes 1.500hectÃ rees per construir una gran ciutat satÃ¨lÂ·lit a l'Ã mbit de la riera de
Caldes.
Una breu mirada histÃ²rica Aquesta expropiaciÃ³ engegÃ una Ã mplia resposta de la societat i
d'administracions locals afectades, algunes de les quals apostaren per la protecciÃ³ de Gallecs
alhora que en desenvolupaven sectors d'acord amb el nou propietari, l'INCASOL. El
reconeixement de Gallecs dins el PEIN era un deute pendent arrossegat des de l'aprovaciÃ³ del
mateix Pla el 1992, quan Gallecs va ser arraconat de la relaciÃ³ d'espais inicialment protegits i
posteriorment dels espais que havien de ser inclosos en les primeres modificacions ja l'any 1994.
No va ser fins al 2005 quan, en el tancament del Pla Director UrbanÃ-stic de Santa Maria de
Gallecs, la possible declaraciÃ³ com a PEIN integrava l'estratÃ¨gia definida pel Govern de la
Generalitat per cloure el conflicte per la protecciÃ³ de Gallecs. A finals del 2005 la Generalitat de
Catalunya anunciava la imminent inclusiÃ³ de Gallecs dins el PEIN. Les alÂ·legacions
presentades per propietaris i administracions locals qÃ¼estionaren aleshores la delimitaciÃ³
inicialment proposada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, la qual tenia un abast
superior a l'aprovat avui (unes 1.050 ha) i mantenia una certa coherÃ¨ncia amb els principis que
regeixen les estratÃ¨gies de conservaciÃ³ de la natura, en les quals la connectivitat pren un paper
rellevant. Avui, per tant, es clou un conflicte. PerÃ² nomÃ©s aparentment. El conflicte subjacent: la
protecciÃ³ efectiva de Gallecs i de la resta de la plana del VallÃ¨s L'acord del Govern de la
Generalitat Ã©s una bona notÃ-cia, bo i que esperada des de mitjans del 2006. Amb tot, Ã©s nomÃ©s
una victÃ²ria a mitges. La victÃ²ria (tambÃ© parcial) haguÃ©s estat l'aprovaciÃ³ de tot l'Ã mbit que
integrava la proposta inicial (unes 1100ha), la qual haguÃ©s permÃ¨s intervenir sobre l'Ãºnic
corredor (un veritable estretall entre urbanitzacions en la connexiÃ³ amb PalaudÃ ries) que
assegura la connectivitat cap al nord. I la victÃ²ria completa en la protecciÃ³ efectiva de Gallecs
haguÃ©s estat l'aprovaciÃ³ de la proposta del Parc AgrÃ-cola del VallÃ¨s, una proposta promoguda
per diverses entitats vallesanes sota el paraigÃ¼es de Salvem el VallÃ¨s. Aquesta proposta
integra Gallecs dins la xarxa d'espais naturals de la plana vallesana que s'integra a la conca
hidrogrÃ fica del BesÃ²s, una xarxa que hauria de ser protegida i gestionada sobre la base de tres
eixos: el manteniment de la biodiversistat, el suport a l'activitat agrÃ ria, i els usos socials. No
obstant, l'aprovaciÃ³ de la proposta del Parc AgrÃ-cola del VallÃ¨s encara tÃ© una nova oportunitat
en la previsible aprovaciÃ³ del Pla Territorial MetropolitÃ de Barcelona a cavall del proper hivern i
primavera. Malauradament, l'acord encara sembla presoner de dos conceptes perversos: nomÃ©s
pot ser PEIN sÃ²l de titularitat pÃºblica, i la concepciÃ³ dels espais naturals com a illes. Avui totes
les estratÃ¨gies de protecciÃ³ de la natura entronquen directament amb la concepciÃ³ de peces
interconnectades i amb la valoritzaciÃ³ a travÃ©s d'una gestiÃ³ coherent amb els principis de la
protecciÃ³. El Gallecs del PEIN Ã©s una peÃ§a aÃ¯llada que es gestiona, perÃ² el repte el tenim en
assegurar la seva connexiÃ³ amb la resta de peces de la plana, i aquÃ- encara estem a les
beceroles. En resum, una molt bona notÃ-cia si (una vegada mÃ©s) Ã©s nomÃ©s un pas mÃ©s en un
camÃ- en el qual ens queda molt trajecte per recÃ³rrer (tal i com valorÃ vem l'octubre del 2005). Si
Ã©s el punt final, el darrer pas, Ã©s una notÃ-cia desastrosa. + informaciÃ³:
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