
TEXT DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'ERC SOBRE L'ATURADA DE LA 

TRAMITACIÓ DEL PROJECTE D'UN CENTRE DE TELECOMUNICACIONS AL CIM DE 

SANT MATEU, A PREMIÀ DE DALT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment es troba en fase d’avantprojecte i estudi d’impacte ambiental i 

paisatgístic la instal•lació d’un Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu. 

Aquest projecte ve de lluny, des de l'any 1999, i és va aturar al 2003, amb un 

pronunciament desfavorable dels estaments europeus i una sentencia judicial, 

que obligava a derruir l'edificació realitzada. Avui ens trobem que no s'ha 

complert l'enderroc i tornen a presentar un nou projecte.  

 

Són ben sabuts els efectes negatius de la xarxa d’alta tensió i de les 

instal•lacions de telecomunicacions sobre el territori (segmentació 

d’ecosistemes, perjudici del paisatge, perill d’incendis, radiacions...) com a 

posa de manifest la forta oposició popular que s’ha desfermat durant aquests 

darrers anys al nostre país. 

 

Des de diversos grups ecologistes, en concret des de CODESEMA, més la 

societat civil, i Esquerra Republicana de Catalunya- Premià de Dalt es va 

manifestar diverses vegades el rebuig a la ubicació d'unes instal•lacions de 

telecomunicacions al turó d’en Lledó a l'entorn de l'ermita de Sant Mateu. 

 

Es considera també que la instal•lació de noves infraestructures (tant de 

telecomunicacions com de xarxa elèctrica d’alta tensió) a Sant Mateu- Cellecs - 

Montnegre és completament contradictòria amb l’esperit de preservació i 

sostenibilitat que engloba el concepte de parc natural. 

 

Aquestes instal•lacions afecten i poden afectar encara més el paratge de Sant 

Mateu a nivell paisatgístic, han suposat un impacte irreversible sobre part d’un 

alzinar, comporten la implantació d’edificacions discordants estèticament amb 

l’arquitectura tradicional del parc i impliquen la creació de vials i esplanades a 

la zona d’obres que malmeten l’entorn amb erosió, pèrdua de massa forestal i 

freqüentació de maquinària pesada. Aquest projecte de centre de 

comunicacions està format per una caseta i una antena de més de 40 m. Això 



provocarà un impacte visual a les nostres contrades, és una agressió al 

paisatge característic de la Serralada Litoral de la masia de Can Riera de Sant 

Mateu i l’ ermita mil•lenària de Sant Mateu.  

 

 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 

presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El	  Parlament	  de	  Catalunya	  insta	  el	  Govern	  de	  la	  Generalitat	  a	  estudiar	  emplaçaments	  
alternatius	   del	   Centre	   de	   Telecomunicacions	   de	   l’antena	   de	   Sant	   Mateu,	   amb	  
l’objectiu	   de	   garantir	   el	   servei	   públic	   d’aquesta	   infraestructura	   minimitzant	  
l’impacte	   ambiental,	   paisatgístic	   i	   sobre	   el	   patrimoni	   històric	   del	   paratge	   de	   Sant	  
Mateu.	  
	  
	  
Palau	  del	  Parlament,	  13	  de	  novembre	  del	  2013	  
	  
	  


