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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 
 
 
Antecedents: 
 
L'abocador de la Vall de Joan va deixar de rebre residus, oficialment, el 31 de desembre 
de 2006. 
 
Des d'aleshores, s'han desenvolupat els treballs de segellat i restauració, a càrrec de 
l'Entitat Metropolitana, amb l'objectiu de retornar l'espai a les condicions el més semblants 
possibles del que haguessin estat sense aquesta activitat que tants anys ha fet tant de 
mal al nostre territori. 
 
Tanmateix, arran de les reduccions en els pressupostos públics, els treballs de 
restauració s'han aturat des de fa ja uns anys, incomplint el projecte aprovat, sense que 
s'hagi pogut avançar gaire més del 40% de la restauració prevista. Així, en aquests 
moments la major part del dipòsit continua sense segellar.  
 
D’altra banda, en la part segellada, a causa del pas del temps i del moviment mateix de la 
brossa acumulada, que encara s’està estabilitzant lentament, s’han produït esquerdes 
ben visibles en els cunetons perimetrals, de forma que l’aigua de pluja es filtra dins de la 
massa d’escombraries. 
 
Això provoca que les aigües de pluja se segueixin infiltrant, arrossegant lixiviats i amb ells 
substàncies contaminants, tant bacteris fecals com restes químiques dels materials 
depositats durant 4 dècades. Part dels lixiviats són recollits i tractats a la planta 
depuradora del propi dipòsit, però un volum indeterminat s'infiltra cap al subsòl, arribant a 
les aigües freàtiques del delta del Llobregat i també al mar a través de diverses corrents 
subterrànies i surgències, la més important la de la Falconera. 
 
També s'han detectat esquerdes a la superfície de ciment bituminós o gunitat aïllant del 
perímetre de l'abocador, motiu pel qual la infiltració d'aigua podria ser major. 
 
Altres impactes són el manteniment de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle a 
l'atmosfera, o el risc d'incendis a causa d'aquests mateixos gasos quan no són 
completament extrets. 
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Sense un finançament adient, doncs, l'abocador mai deixarà de contaminar el nostre 
medi natural i d'afectar la salut de les persones, i mai es podrà reintegrar al medi del 
massís del Garraf. 
 
Resulta si més no sorprenent que, aquest mateix mes de juny, el projecte de restauració 
de l’abocador del Garraf s’hagi presentat a la biennal de Venècia com un dels projectes 
més rellevants del país. Com a projecte potser ho és, però la seva realització, execució i, 
sobretot, el seu manteniment, deixen molt que desitjar. 
 
Per la qual cosa fem el següent 
 
PREC 
 
A l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Gavà que faci totes les gestions necessàries per 
tal d'aconseguir el compromís de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya per a dotar pressupostàriament el projecte de segellat i restauració del dipòsit 
de la Vall de Joan. 
 
 
Gavà, 18 de juny de 2014 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


