
 



 

 

AL·LEGACIONS AL PLA d’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL D’ESPARREGUERA 
-MOBILITAT- 

(Ronda Llobregat i Altres Vies i Rotondes) 

 

Objecte de l’al·legació. 

El projecte de POUM en estat d’aprovació inicial i en període d’exposició pública, A la pàgina 
14 del Document de Síntesi, dins l’epígraf 2.3 L’entorn natural, l’equip redactor del projecte 
expressa amb total claredat que: 

“Esparreguera compta amb un territori amb un alt valor natural, el planejament territorial  
protegeix la major part del sòl rústic com a espais de protecció especial. El POUM haurà de 
garantir el manteniment dels valors mediambientals sense caure en el parany de paralitzar 
qualsevol ús, actuació o activitat. 

Sovint es parla de protegir, preservar i conservar rigorosament els espais naturals, amb 
l’únic  opció de prohibir, prohibir i prohibir. Entenem que, en aquest cas, l’única protecció 
efectiva és un ús respectuós de l’ entorn  un coneixement per part dels seus habitants, que 
els veïns aprenguin a estimar-lo i a cuidar-lo a partir del seu ús quotidià. Cal regular quines 
activitats s’hi poden dur a terme (evitant un major consum de sòl o activitats contaminants), 
per tal de potenciar-les i aconseguir que els camins siguin transitats i els boscos passejats 
com a garantia de la seva bona conservació.” 

D’aquesta exposició d’intencions es desprèn, amb total claredat, que la protecció, la 
preservació i la conservació de l’entorn i dels espais naturals han de ser presents com a 
principi rector en qualsevol projecte d’ordenació urbana. 

 

Fonamentació de l’al·legació. 

En el cas concret de la “Ronda Llobregat” ens hem de centrar, principalment en tot allò de 
singular o específic de l’àmbit del riu Llobregat que el faci objecte d’especial sensibilitat, 
protecció i preservació, així: 

El riu Llobregat. 

L’Espai Natural del Riu Llobregat comprèn el tram fluvial d’aquest riu en el seu decurs pels 
municipis d’Esparreguera, Olesa de Montserrat i Abrera. 

Aquestes franges de ribera, algunes concentrades en finques de gran interès com les de 
Can Morral i Sant Hilari a Abrera, presenten formacions vegetals interessants que alberguen 
tot un seguit d’espècies faunístiques d’interès, sobretot pel que fa als ocells. Representen, 
alhora, importants illes naturals en la creixent pressió que suposen les infraestructures 
d’aquesta àrea. 

Impactes i vulnerabilitat natural. 

Impactes 
Aquest Espai rep diversos impactes com a conseqüència de l’actual ordenació dels recursos 
i de l’ús públic de la llera, que provoca impactes com ara la degradació de la vegetació i la 
compactació del terreny, en part per l’excés de trànsit rodat i la falta de control en les activi-
tats que s’hi desenvolupen (pesca esportiva, horts, etc). 

D’altra banda, aquest ENP també pateix fortes pressions per les indústries que l’envolten i 
també com a conseqüència de les actuals obres de construcció del quart Cinturó en el límit 
dels termes d’Esparreguera i Abrera. 



 

 

Vulnerabilitat natural. 
Tant les comunitats vegetals com faunístiques, amb menció especial a algunes espècies 
d’ocells, es mostren vulnerables a les alteracions de l’hàbitat a causa de la forta pressió. 

Biodiversitat. 

La funció principal dels espais naturals protegits de Catalunya és conservar mostres repre-
sentatives de la fauna, la flora i els hàbitats propis del territori, de manera que es puguin 
desenvolupar els processos ecològics que donen lloc a la biodiversitat (l’àmplia varietat 
d’ecosistemes i éssers vius: animals, plantes, els seus hàbitats i els seus gens). 

Aquest Espai natural té un paper importantíssim en relació amb la biodiversitat perquè és un 
connector ecològic. Cal remarcar la presència de franges de ribera amb formacions vegetals 
interessants, que alberguen tot un seguit d’espècies faunístiques d’interès, sobretot pel que 
fa als ocells. 

Vegetació i flora. 

Una de les formacions que domina el paisatge fluvial d’aquest Espai són els boscos de ribe-
ra que, situats de forma fragmentada en clapes discontínues, són dominats pel pollancre 
(Populus nigra) i l’àlber (Populus alba). De manera més escassa, hi són presents altres es-
pècies com el salze blanc (Salix alba), el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolius) o el 
lledoner (Celtis australis). De caràcter introduït, la robínia (Robinia pseudoacacia) també hi 
és present, barrejada amb les espècies esmentades anteriorment.  

A banda dels boscos de ribera, també hi tenen lloc algunes petites franges de canyissar 
(Phagmites australis) i de boga (Typha angustifolia).  

Paral·lelament, els canyars (Arundo donax) són molt abundants i s’estenen al llarg de la llera 
en formacions àmplies. 

A més de la vegetació que està estrictament associada a les riberes, hi ha també franges de 
bosc i matollar mediterrani, així com cultius de fruiterars, horts, olivera i ametller, que com-
plementen el paisatge fluvial.  

Fauna. 

La fauna vertebrada té una importància rellevant, sobretot pel que fa referència a les pobla-
cions d’ocells que l’habiten en els diferents moments de l’any.  

Així doncs, és molt ampli el nombre d’espècies, entre les quals cal remarcar pel seu caràcter 
més comú l’ànec collverd (Anas platyrhynchos), la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el corb 
marí gros (Phalacrocorax carbo), el martinet blanc (Egretta garzetta), el bernat pescaire (Ar-
dea cinerea), el blauet (Alcedo atthis), el picot verd (Picus viridis) i l’oriol (Oriolus oriolus). 
Cal subratllar també l’interès de l’agró blanc (Egretta alba), el martinet de nit (Nycticorax nyc-
ticorax) i el picot garser petit (Dendrocopus minor), que sembla trobar-se en expansió en 
aquesta àrea.  

També val la pena assenyalar que hi ha una important població de tortuga de rierol (Mau-
remys leprosa); i que hi ha indicis de la presència de llúdriga (Lutra lutra), per bé que no 
queda clar, de moment, que hi tingui un territori ben establert.  

Espècies de fauna de l'Annex II de la Directiva 92/43 d’hàbitats.   

Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 de Montserrat-Roques Blanques-
riu Llobregat. 

En el cas de l'ENP del Riu Llobregat, les espècies presents són: Callimorpha quadripuncta-
ria, Cerambyx cerdo, Graellsia isabelae, Lucanus cervus, Mauremys leprosa, Miniopterus 
schreibersi, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus hipposideros. 

Espècies d'ocells de l'Annex I de la Directiva 2009/147 d'aus.  

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/barcelona/riu-llobregat/biodiversitat/#bloc1
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/barcelona/riu-llobregat/biodiversitat/#bloc3


 

 

Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 de Montserrat-Roques Blanques-
riu Llobregat. 

En el cas de l'ENP del Riu Llobregat, les espècies presents són: Circaetus gallicus, Hieraae-
tus fasciatus, Falco peregrinus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Galerida 
theklae, Lullula arborea, Anthus campestris, Oenanthe leucura, Sylvia undata, Emberiza 
hortulana. 

Hàbitats 

Hàbitats de l'Annex I de la Directiva 92/43 d'hàbitats 

Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 Montserrat-Roques Blanques-riu 
Llobregat. 

3250, 3260, 3270, 3280, 6220, 6420, 6430, 7220, 8130, 8210, 8220, 8310, 9240, 9340, 
9530, 9540, 9580, 92A0, 92D0 

 

Però no només ens hem de fixar en criteris de conservació, preservació i protecció del medi 
ambient -tot i ser un element de base-, sinó que hi ha qüestions de mobilitat que cal 
plantejar, com ara: 

 

Mobilitat. 

A la pàgina 23 del Document de Síntesi, dins l’epígraf 5. Objectius generals del POUM, 
l’equip redactor, entre d’altres, exposa: 

• Recollir i intervenir en el projecte d’ actuació de l’A-2 en redacció pel Ministerio de 
Fomento, amb una proposta que intenta comptabilitzar el caràcter d’ autovia amb la 
necessitat de millora de l’ accessibilitat al municipi.  

En l’àmbit local: 

• Millorar els accessos a l’ A-2, creant un nou accés a l’ alçada de Can Comelles, i millorar l’ 
accés central mitjançant una rotonda elevada. 

• Preveure una variant de la B – 231 per evitar el pas a l’interior de Can Rial. 

• Millorar la comunicació entre Mas d’en Gall i el nucli urbà amb un nou vial de connexió al 
nord. 

• Nova estructura interna del nucli urbà, preveient un vial de vora al nord que descarregui el 
trànsit de l’ Av. Francesc Macià evitant l’ actual estructura viària en espina de peix. 

 

Aquestes propostes s’amplien a la pàgina 25 del mateix document de síntesi, dins l’epígraf 
5.2 Millores a l’estructura de comunicacions, amb el següent literal. 

“El nou accés previst a Can Comelles se situa a 1.400 m de l’accés existent al Centre, 
distància insuficient per realitzar la incorporació i sortida de l’ autovia tenint en compte la 
“Instrucción de Carreteras - Norma 3.1-IC” del Ministerio de Fomento, on es determina una 
distància mínima entre incorporacions de 1.200 m. Per tant la solució passa per un doble 
accés que funciona com un intercanviador, ja sigui amb vials de servei que connecten les 
dues rotondes o vies trenades.  

D’ aquesta manera es permet la incorporació des dels dos accessos a l’ A-2 en ambdós 
sentits de la marxa, ja sigui directa des de la rotonda o a través dels vials de servei.  

La proposta de nou accés a Can Comelles suposarà una gran millora per a l’estructura  de 
comunicacions, descarregant el nucli del pas de camions provinents de les zones industrials 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/barcelona/riu-llobregat/biodiversitat/#bloc2


 

 

del nord, així com facilitar l’ accés a Mas d’en Gall, a la vegada que millora la connexió entre 
el nucli i les urbanitzacions del sud. Cal tenir en compte que actualment s’ està duent a 
terme el projecte d’actuació de l’ A-2 per part del Ministerio de Fomento, i caldria aprofitar 
aquesta oportunitat per convertir-lo en una millora substancial per a Esparreguera.” 

Variant B-231. 
La carretera B-231 comunica l’ A-2 amb Hostalets de Pierola i Piera, travessant l’ àrea 
residencial de Can Rial pel carrer d’Isidre Nonell, fet que provoca que sigui una via força 
transitada, amb l’ afegit que a Hostalets se situa l’Ecoparc, un 
centre de tractament de residus, generant el pas de nombrosos vehicles pesats provinent 
dels municipis veïns.  

Per tal d’ evitar aquest excés de trànsit a l’interior de l’ àrea urbana es proposa una variant 
que, aprofitant la nova rotonda d’ accés central, enllaci amb la B-231 un cop passat Can 
Rial.” 

 

En resum: 

El redactor del projecte de POUM ens proposa aprofitar el projecte d’ampliació de l’A-2 -que 
sembla donar per definitiu- per: 

- Crear un nou accés a l’alçada de Can Comelles i millorar l’ accés central mitjançant 
una rotonda elevada. 
 

- Crear un nou accés al Mas d’en Gall que sortiria des de la nova rotonda de Can 
Comelles. 
 

- Crear la Ronda del Llobregat que, transcorrent per la façana fluvial del riu Llobregat, 
uniria una nova rotonda de sortida de l’A-2 -a construir a l’alçada de la REPSOL- amb 
la nova rotonda nord de l’A-2 a Can Comelles, passant per l’actual rotonda petita de 
Cal Tati i Les Tres Caravel·les. 
 

- Preveure la creació d’una variant de la B-231 per evitar el pas a l’interior de Can Rial, 
aprofitant la nova rotonda de l’A-2 a l’alçada del barri de La Plana. 

 

 

 

 

 

*Esquema nou intercanviador A-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

*Nova estructura de comunicacions proposada al POUM 

 

 

Destaca l’obsessió per la Ronda Llobregat, que no es limita al que hem vist fins ara sinó 
que, en el mateix document, pàgina 26, epígraf 5.3 Nova estructura interna del nucli urbà, ho 
rebla en els dos següents paràgrafs: 

 



 

 

A l’ anàlisi s’ha  posat de manifest la problemàtica amb l’ estructura  interna del nucli urbà, 
que funciona com una espina de peix on la majoria de carrers i accessos als diferents barris 
i l’ enllaç amb les carreteres es realitzen a través de l’ eix format per l’ Avinguda  Francesc 
Macià i Francesc Marimon (antiga N-II), vial que té unes dimensions massa reduïdes per 
absorbir el trànsit que s’hi aboca (IMD 13.000 segons Pla de Mobilitat 2014).  

Davant aquesta situació es proposa una nova estructura de comunicacions que, a més dels 
esmentats nous accessos a l’ A-2 a Can Comelles, aconsegueixi mallar els carrers existents 
recollint-los en l’ anomenat passeig Llobregat, que recorre el límit est de la vila, generant 
itineraris alternatius a l’antiga carretera i relligant l’ actual xarxa de carrers, definint, així 
mateix, la façana de la vila al Llobregat. 

Aquesta nova estructura permetrà alliberar el trànsit a l’eix Francesc Macià - Francesc 
Marimon, millorar la relació entre barris, definir el límit est de la vila amb una nova façana i 
millorar l’ accessibilitat a l’ A-2.” 

I encara més, mateix document, pàgina 30, epígraf 5.6 La ciutat futura - Sectors de sòl 
urbanitzable: 

“Es mantenen els dos sectors que ja havien iniciat la seva tramitació i que compten 
amb cessions anticipades (SUD 01 El Castell II i SUD 02 la Creueta). 

Es redueixen els àmbits dels dos sectors sense alterar els elements bàsics i 
objectius previstos, les reserves d’ equipament i els vials que formen part de la nova 
estructura de comunicacions. 

El Castell II permetrà iniciar el Passeig Llobregat des de la Rotonda sud d’ accés a l’ 
A-2.” 

 

I per acabar: La cerimònia de la confusió. 

Fruit de la negociació/pressió política aquest capteniment del redactor del projecte de POUM 
va ser modulat, en el sentit d’intentar refredar-ho, en sotmetre el desenvolupament del SND 
01 fins a l’aprovació del PE 02, havent-se introduït en el projecte el següent: 

Document de Síntesi, pàgina 31, epígraf 5.6 La ciutat futura - Sectors de sòl urbanitzable: 

“El SND 01 és un element clau per completar la Via Verda del Passeig Llobregat, ja que 
preveu el cos central d’ aquest nou vial. El desenvolupament d’ aquest àmbit permetrà 
consolidar un front de façana al límit est del nucli que endreci l’ acabament del poble i les 
visuals des del Llobregat. 

La voluntat del POUM al preveure aquest sector, tot i la dificultat topogràfica que comporta, 
és la de fer possible donar vida urbana a la via verda Passeig Llobregat, així com contribuir, 
en part, a la seva execució. 

El SND 01 no es podrà desenvolupar fins que s’aprovi el PE02 Via verda del passeig 
Llobregat. Aquest PE compren la totalitat del nou passeig, des de la Rotonda sud d’ accés a 
l’ A-2 fins a la rotonda del c. Can Comelles, amb l’ objectiu de completar el límit est de la vila 
i relligar l’ estructura urbana recollint carrers en cul de sac i discontinuïtats. 

El PE definirà les rasants i la secció del nou passeig, que tindrà un caràcter cívic dominant 
els espais per a vianants i ciclistes.” 

Malgrat el que podria semblar, aquest afegitó només va ser un intent del Govern Municipal 
que impulsa el POUM per intentar aconseguir l’aprovació Inicial del projecte amb una 
majoria més àmplia que la suma dels dos grups municipals que conformen el govern. 

 



 

 

També sembla evident que aquesta operació immobiliària posa en risc el medi ambient de la 
zona afectada i que constitueix un atemptat contra la protecció, la preservació i la 
conservació de l’entorn i dels espais naturals i contra el paisatge urbà. 

Sembla evident que aquest projecte immobiliari resulta absolutament incoherent amb el que 
postula l’equip redactor a la pàgina 14 del Document de Síntesi, epígraf 2.3 L’entorn natural, 
quan expressa amb total claredat que: 

“Cal regular quines activitats s’hi poden dur a terme (evitant un major consum de sòl o 
activitats contaminants), per tal de potenciar-les i aconseguir que els camins siguin transitats 
i els boscos passejats com a garantia de la seva bona conservació.” 

 

Consideracions finals. 

Considerant que la protecció, la preservació i la conservació de l’entorn i dels espais 
naturals han de ser presents com a principi rector en qualsevol projecte d’ordenació urbana i 
que el projecte ara en exposició pública prioritza la creació d’una via connectiva per la 
façana fluvial del Llobregat a Esparreguera amb la construcció d’una important promoció 
immobiliària. 

Considerant el risc de greus efectes que per flora i fauna pugui generar la construcció d’una 
via de circulació a la façana fluvial del riu Llobregat i a la seva riba. 

Considerant que estant Esparreguera, a hores d’ara, mancada d’una ordenança del paisatge 
urbà obrir el POUM és obrir la possibilitat a intervencions que desendrecin el paisatge urbà i 
facilitin agressions al medi ambient.  

Considerant l’afectació que el desguàs de trànsit tindrà sobre la seguretat viària, la 
contaminació de l’aire i acústica i la qualitat de vida en la zona de Can Comelles - Tres 
Caravel·les. 

Considerant la nul·la garantia respecte l’efecte suspensiu derivat de sotmetre el SND 01 a 
l’aprovació del PE02 doncs dita aprovació no necessita de cap majoria reforçada (per tant, 
aprovable pel Govern Municipal sense més vots). 

Considerant que la creació de la Ronda del Llobregat se suporta en la creació de dues 
noves rotondes intercanviadores, una a la zona de Magarola Sud / El Truquell -Repsol- i 
l’altra a Can Comelles, ambdues supeditades a la realització del projecte d’ampliació de 
l’autovia A-2. 

Considerant que la creació d’un nou accés a l’alçada de Can Comelles des de l’A-2, la 
creació d’un nou accés al Mas d’en Gall des de una nova hipotètica rotonda de Can 
Comelles, així com la creació d’una variant de la B-231 des de una nova rotonda a l’alçada 
del barri de La Plana venen també supeditades a la realització del projecte d’ampliació de 
l’A-2. 

Considerant que el Ple de l’Ajuntament d’Esparreguera, en sessió del 18 de juliol de 2018, 
va aprovar per unanimitat la moció de rebuig al pla de treball per ampliar l’A-2, tractant-se 
d’una moció consensuada per tots els grups municipals i per tots els municipis afectats per 
aquest pla de treball i que es va presentar també a les sessions Plenàries d’Abrera, d’Olesa 
de Montserrat, Collbató, El Bruc i Castellolí, presentem les següents 

 

Al·legacions. 

A) Que les següents propostes contingudes al projecte de POUM en estat d’aprovació 
inicial i en període d’exposició pública: 
 



 

 

- La creació d’un nou accés a l’alçada de Can Comelles des de l’A-2 mitjançant una ro-
tonda elevada (subordinada a l’execució del projecte d’ampliació de l’A-2). 

- La creació d’un nou accés al Mas d’en Gall que sortiria des de la nova rotonda de 
Can Comelles (subordinada a l’execució del projecte d’ampliació de l’A-2). 

- La creació de la Ronda del Llobregat que, transcorrent per la façana fluvial del riu 
Llobregat, uniria una nova rotonda de sortida de l’A-2 -a construir a l’alçada de la 
REPSOL- amb la nova rotonda nord de l’A-2 a Can Comelles, passant per l’actual ro-
tonda petita de Cal Tati i Les Tres Caravel·les (subordinada a l’execució del projecte 
d’ampliació de l’A-2). 

- La creació d’una variant de la B-231 per evitar el pas a l’interior de Can Rial, aprofi-
tant la nova rotonda de l’A-2 a l’alçada del barri de La Plana (subordinada a 
l’execució del projecte d’ampliació de l’A-2). 

Siguin retirades del projecte per entrar en conflicte amb els més elementals criteris me-
diambientals i de paisatge urbà i per col·lidir amb la decisió adoptada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Esparreguera respecte del projecte d’ampliació de l’A-2 en Sessió Plenà-
ria de 18 de juliol de 2018. 

 

B) Incloure la creació de la Via Verda del Passeig Llobregat -per a vianants i cicla-
ble- en el SND 01, a mode de balconada ecològica, com un front verd de fa-
çana fluvial al límit Oest del poble. 

 

C) Es retiri la proposta de qualificació del SND 01 com a sector de sòl urbanitzable. 

 

 

 

 

 

 

Alfons Puche Amigues 
Regidor i portaveu del Grup Municipal d’ERC-AM 

 

Esparreguera a 20 de setembre de 2019 
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