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1. Representants

L’Associació de Veïns de l’Espai Rural de Gallecs (número de registre d'entitats 32536 i grup d’interés 696)
amb domicili a l’era de can Carol sn 08104 de Gallecs, el DRAG (número de registre d'entitats 32727) amb
domicili a can Jornet Xic 08104 de Gallecs, i l’Ateneu de Gallecs (número de registre d'entitats 51084 i grup
d’interés 3694)  amb domicili provisional a l’era de can Carol sn 08104 de Gallecs,  en representació de la
Plataforma  per  a  la  Defensa  de  Gallecs,  presenten  les  següents  consideracions  en  referència  al  Pla
Específic de Mobilitat del Vallès per tal que siguin estudiades, es realitzin els estudis oportuns per a valorar
la idoneïtat de les propostes i, en cas de ser executades, es compti amb la nostra participació en aquesta
fase. 

2. Introducció

El dimecres 29 de març de 2017 es va aprovar al Parlament de Catalunya una extensa resolució  per a la
protecció de Gallecs impulsada per la Plataforma per a la Defensa de Gallecs - en endavant RPC -. Altres
documents,  també  registrats  i  lamentablement  sense  resposta,  són  les  alegacions  al  Pla  Territorial
Metroplità de Barcelona (VII/2009), al Pla d’Espais d’Interés Natural (I/2006), a la Modificació Puntual del
Pla General de Santa Perpètua referent al sector de can Banús1 (X/2014) i les observacions a l’esborrany de
Pla Especial Urbanístic de Gallecs (IV/2019) - en endavant PTMB, PEIN, PGSP i PEUG -. 

Considerem aquests documents referències bàsiques perquè recullen la majoria d’aportacions d’entitats
(tant històriques com actuals), persones a títol individual i partits polítics ja que la seva redacció va anar
acompanyada d’assemblees, parades informatives, mocions i recollides de signatures als 6 municipis que
formen part del Consorci de Gallecs i, per tant, demanem que siguin tinguts en compte en totes les fases
del PEMV. 

També citem els articles aprovats al Parlament de Catalunya numerats segons el document original  i  el
resultats de les votacions de la Taula de Territori ordenats (a favor, en contra i abstencions) que donen una
amplia  visió  del  gran  treball  i  consens  assolit  per  un  bé  comú  tan  preuat  com  és  Gallecs  i  les  seves
connexions.

3. Conceptes Generals

Donat que l’esborrany de Pla Especial Urbanístic de Gallecs presentat per l’Incasòl a les entitats de Gallecs a
la primavera del 2019 és el document més modern de tots els esmenats fins al moment, per fi, esmenta
repetidament  una  nova  forma  de  desenvolupar  el  territori  més  sostenible  que  hem  reclamat  durant
decades. A titol d’exemple, enumerem els següents estractes i les nostres conseqüents consideracions: 

(PEUG/B22) «Infraestructures territorials analitzant la possibilitat de fer el traçat fora de l'àmbit del PE. Les
noves  infraestructures  hauran  de  procurar  la  mínima  afectació  del  paisatge  disposant  dels  túnels
necessaris per permetre franges de permeabilització amb la finalitat de no generar més barreres». 
Veure al·legacions de la PDG al PMTB i valorar la possibilitat d'incloure el seu plànol amb la resta de plànols
annexes al PEMV.

(PEUG/C2) «Recuperar la funcionalitat de corredor ecològic».
Caldria fer referència a les propostes de les al·legacions de la PDG al PMTB per permeabilitzar l'AP-7, la C-
59-Z i C-155. 
Pel  que  fa  al  límit  sud,  caldria  proposar  iniciatives  conjuntes  amb  els  ajuntaments  de  Mollet  i  Santa
Perpètua i l'empresa Alstom. 

1 Aquesta a estat l’única ocasió en décades que hem rebut resposta. Gràcies a Xavier Berga i Vayreda. 
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També caldria portar a terme un estudi per a la creació de passos terrestres entre Gallecs i la riera de
Caldes.

(PEUG/C8) «Les noves infraestructures del Pla Territorial Metropolità de Barcelona hauran de disposar de
franges de permeabilitat i d'integració paisatgística com viaductes, túnels i falsos túnels».
També recomanem estudiar les al·legacions al PTMB de la PDG que precisament preveien viaductes, túnels i
falsos túnels.

(PEUG/C16) «En el cas de les noves infraestructures, incorporar túnels, falsos túnels, viaductes, passos de
fauna...».
Ja s'ha repetit diverses vegades. En la mateixa tònica, afegim «veure les al·legacions de la PDG al PTMB».

(PEUG/D7) «Mitjançant viaductes, túnels i falsos túnels».
I una darrera vegada que ens fa ser optimistes de què el nostre dilatat discurs ha cuallat, com a mínim, a
l’Incasòl.

4. Transport públic per Ferrocarril

El polígons existents

(RPC/21) Promoure en el marc del pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona, i amb la participació i
implicació dels agents socials afectats,  la millora sostenible dels polígons ja existents a l’entorn de l’EIN
Gallecs,  per  tal  d’impulsar  l’activitat  productiva i  la  creació  de llocs  de treball  potenciant  la  mobilitat
mitjançant sistemes de transport públic sostenible. 
(Vots al Parlament de Catalunya, a favor 21, en contra 0, abstencions 0).

El Nou Calderí

(PTMB/NC)  En una urbanística contemporània, la reinterpretació del Calderí com a tren lleuger ha de
condicionar l’estructura de la malla industrial de Santa Perpètua i Palau i la residencial d’aquesta última i
Caldes emulant la ciutat lineal russa. Aquest eix sud nord ha de discórrer pel carril central de les indústries
i virar cap a ponent bordejant el Centre de Palau fins a trobar el node d’intercanvi del tren circular del Vallès
a Caldes que substituirà l’arcaic  Quart  Cinturó.  A més, aquest sistema col·lectiu de transport  evitarà el
desdoblament de la C-59-Z i corregirà els errors comesos en la seva precipitada construcció. 

Línia de tren Sabadell-Granollers

(RPC/24) «Estudiar i analitzar en el marc del Pla de Mobilitat Específic del Vallès, la viabilitat i  el traçat més
avantatjós, tant en termes ecològics com econòmics i amb més retorns socials de la inversió en la nova línia
del tren-tramvia Sabadell - Granollers, que preveu el seu pas per l'espai natural, per tal d'esdevenir una
alternativa ecològica i socialment sostenible».

(PTMB/TSG)  Que  la  linia  de  tren  Sabadell-Granollers,  que  preveu  el  seu  pas  per  l'espai  natural,  sigui
canviada per un nou traçat que passi pel nuclis poblacionals de Polinyà, Palau de Plegamans, Caldes de
Montbui, Lliçà d'Amunt i Granollers. Aquest nou traçat ha de servir com a alternativa ecològica i socialment
sostenible al Quart Cinturó.
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5. Transport públic per carretera

(RPC/21) «Promoure en el marc del pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona, i amb la participació i
implicació dels agents socials afectats,  la millora sostenible dels polígons ja existents a l’entorn de l’EIN
Gallecs,  per  tal  d’impulsar  l’activitat  productiva i  la  creació  de llocs  de treball  potenciant  la  mobilitat
mitjançant sistemes de transport públic sostenible». 
(A favor 21, en contra 0, abstencions 0).

6. Desplaçaments en bicicleta i a peu

(PEUG/C9) «Aconsella disposar d'aparcaments de forma perimetral». Aquesta nova filosofia d’aparcaments
disuasoris  i  restricció  a  la  mínima  expressió  de  la  circulació  motoritzada  per  l’antiga  carretera  (avui
anomenada Camí de Gallecs), la converteix en un carril ciclable ideal de comunicació entre Mollet i Palau.
Amés d’aquesta reconversió, en el moment de millorar els traçats pendents de la C-59-Z i la 155,  caldrà
modelar la topografia i la permeabilitat per fer-lo més amable als ciclistes i vianants. 
 

7. Xarva viària

Autopista AP-7

(PEIN/B) En un futur no gaire llunyà serà possible la restauració del carener, amb falsos túnels, que l’actual
autopista talla, separant la part central amb la zona de Can Banús i Els Pinetons.

(PTMB/AP7/1) Al Segment elevat de la AP7 

Per reduir l'impacte sonor de la autopista AP7 en aquest tram, vers l'àrea de Gallecs,  és necessària la
instal·lació de plaques d'insonorització, com les normatives disposen en zones habitades, tal com les que ja
estan instal·lades en direcció a Mollet.

Pel que fa a minimitzar l'impacte visual  d'aquest tram elevat i  alhora contribuir  a  l'absorció de sorolls,
també es fa necessària la plantació, a l'àrea propera a la autopista en tot l'eix longitudinal nord, de
rengleres d'arbres d'envergadura mitjana a gran, de fulla perenne i pertanyents a espècies mediterrànies.

(PTMB/AP7/2) Als segments “en rasa” de la AP7
 
Per a restablir la morfologia inicial del paisatge, s'haurien de reconstruir els dos turons abans esmentats,
amb el soterrament de la autopista que això comporta. El soterrament d'aquests segments de la via tindria
un efecte contenidor dels sorolls que la autopista allibera que, per bé que no fos total, tindria beneficiosos
efectes sobre els barris de Can Borrell, Can Pantiquet i Lourdes, de Mollet, el barri de l'Eixample de Parets, i
sobre el poble i espai agrari i natural de Gallecs.

En el cas de la rasa del turó dels Pinetons és especialment necessari aquest soterrament i restabliment del
paisatge previ, donat el caràcter seccionador de l'ecosistema que allí suposa l’AP7 (veure annexos 1, 2, 3 i 4).
Aquesta mesura tindria un gran valor ambiental i paisatgístic, en unir Gallecs amb el seu extrem meridional,
que al seu torn és la frontera sud del corredor biològic Gallifa-Gallecs, l'últim enclavament natural abans
d'entrar a l'entramat de carreteres, polígons i urbanitzacions que el separen de la Serralada de Marina. 

Evidentment, la recuperació d'aquests antics turons ha d'anar lligada a la conservació de l'espai amb què
comuniquen, i això comporta que un cop reconstruïts només s'hi ha de permetre el trànsit peatonal o de
bicicletes, en cap cas motoritzat.
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(PTMB/AP7/3) Tenint en compte el nivell d'afectació que ja té actualment i que mereix mesures correctores,
és imprescindible que  qualsevol pla d'ampliació, desdoblament o creació de calçades laterals s'aturi i
deixi de tenir aplicació al tram que afecta Gallecs.

(PGSP/3.1) Estudi d’alternatives considerades

S’estableix  la  necessitat  d’incorporar  una  nova  alternativa,  en  aquest  cas,  alternativa  4,  que  reculli  la
possibilitat d’incorporació a l’EIN de Gallecs del sector de Can Banús situat al nord de la carretera B-140.
Així com la posterior incorporació a l’EIN de Gallecs del sector dels Pinetons de Mollet del Vallès i la
necessitat d’unificar la zona protegida de Gallecs, a banda i banda de l’AP-7, amb un cobriment total
d’aquesta en una amplada mínima de 300 metres que permeti la  seva connexió biològica de forma
terrestre (pas de fauna). Veure plànols adjunts.

C-59-Z

(RPC/22) «Que el desdoblament de la carretera C-59 corresponent a la variant de Palau-solità i Plegamans
es desenvolupi tenint en compte les característiques previstes a l’estudi informatiu aprovat definitivament,
així com les característiques de la variant construïda. En tot cas, s’adoptaran les mesures per a corregir el
seu impacte visual i sonor sobre l’espai protegit de Gallecs i permetre la continuïtat de la biodiversitat de
la zona». 
(21, 0, 0).

(PEIN/D) La variant de la C-59 al seu pas per Palau estava prevista en principi que comencés a l’encreuament
amb la C-155 (Granollers-Sabadell). En el moment de la seva construcció, però, van començar el nou traçat
per  on  passa  actualment,  afectant  greument  la  part  agrícola  de  Gallecs.  Aquest  nou  traçat  responia
clarament  a  interessos  especulatius  destinats  a  ocupar  l’espai  entre  els  vials.  Intenció  coincident  amb
l’actual PDU. No és de rebut que paguem les conseqüències d’un traçat mal elaborat, en lloc de rectificar
els errors i prendre mesures per tal de minimitzar l’impacte sobre Gallecs. Donaríem peu a que això es
repetís a molts indrets de Catalunya, creant recorreguts “estranys”, però que a la llarga s’acaben ocupant
urbanísticament.

(...) Des d'un punt de vista ecològic, la zona afectada forma part del nucli central de Gallecs, malgrat  la
segregació parcial  que comporta la carretera C-59-Z.  Les aus,  malgrat  que  la carretera els suposa un
inconvenient, poden sobrepassar-la amb relativa facilitat i,  amb mesures adients, es podria reduir el seu
impacte.  Els animals terrestres - especialment mamífers, amfibis i rèptils - tenen una major dificultat ,
encara que existeix un pas soterrat que coincideix amb la Via Augusta que permet un nivell de mobilitat
reduït.

(PTMB/C59) Aquesta via és un clar exponent de com la manca de temps i un enfoc purament economicista
del projecte comporten infraestructures invasives.  Aprofitant la topografia i amb un curt fals túnel i el
conseqüent moviment de terres, es pot corregir l’impacte visual i sonor sobre l’espai protegit de Gallecs i
alhora donar continuïtat als camins, masses boscoses i en definitiva, la biodiversitat de la zona.

C-155

(RPC/23) «Que l’eventual condicionament de la C-155 s’adapti a les característiques que es derivin i a la
funcionalitat resultant de l’estudi del  Pla Específic de Mobilitat del Vallès, actualment en redacció. En tot
cas,  qualsevol  intervenció millorarà l’impacte visual  i  sonor  actual  sobre l’espai  protegit  de Gallecs  i
permetrà la continuïtat de la  connectivitat  biològica i de la biodiversitat de la zona». 
(17, 4, 0).
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(PTMB/155/1)  La  reforma de la  C-155 respongui  a  criteris  de  millora  de  la  connectivitat  dels  espais
agroforestals que travessa, mantenint la seva capacitat i secció actual d’un carril per sentit, tot millorant
els viaductes sobre els cursos d’aigua per convertir-los en veritables passos de fauna, i soterrant els trams
de major pendent i pas per zones forestals per tal que esdevinguin corredors naturals i esmorteeixin al
màxim l’efecte barrera i de fragmentació dels espais oberts (veure annexos 1, 2, 3 i 4).

(...) Alhora, demanem la retirada de la proposta de bifurcació de la citada via a l’alçada de Lliçà de Vall -
Parets del Vallès en direcció al Circuit de Catalunya, pel seu nefast efecte de fragmentació i desaparició dels
espais agraris de l’entorn i del propi espai de Gallecs. 

(...) També demanem que cap reforma de la C-155 impliqui la seva ampliació, desdoblament o integració
d'una via de tren lleuger o d'autobusos amb plataforma reservada.  Gallecs ja es troba sobre-carregat
d'infraestructures que l'envolten com per acelerar la seva degradació amb el pas de noves i mes àmplies pel
seu interior.

(PEUG/B17) «El PEIN considera que la C-155 suposa un tall  important a la connectivitat del  Nord de
l'àmbit». 
Caldria  fer  referència  a  les  propostes  presentades  per  la  Plataforma per  a  la  Defensa  de  Gallecs  com
esmenes  al  Pla  Territorial  Metropolità  de  Barcelona  (mai  contestades  per  la  Generalitat)  i  valorar  la
possibilitat d'incloure el seu plànol amb la resta de plànols annexes.

(PEUG/B17)  «Que encara és  possible  la  continuïtat  física de l'espai  de Gallecs  amb els  espais  lliures
forestals que se situen cap el nord». 
Caldria anar més enllà de la simple i recurrent constatació i incloure-hi propostes executives precises. 

(PEUG/B18) «La connectivitat ecològica té elements quasi infranquejables per a la fauna terrestre». 
Una vegada més, es fa menció a aquesta nova sensibilitat però caldria reflexar-ho als projectes.

QUART CINTURÓ

(PTMB/4C/1) Que la Generalitat acordi amb l'Estat la transferència de la competència sobre el Quart 
Cinturó.

(PTMB/4C/2) Que les propostes del PTMB sobre l'ordenació dels espais agronaturals i del sistema de 
mobilitat en l'àmbit de l'anomenada Ronda del Vallès es facin sobre els següents punts:

A) Un model territorial que consolidi la convivència entre sistemes d'espais naturals (estructurats en 
xarxa i amb una gestió mancomunada) i d'espais urbans (complexos i afavoridors de l'autocontenció 
de la mobilitat).
B) Correcció del dèficit en la xarxa de mobilitat col·lectiva i dels punts negres en la xarxa de 
carreteres.
C) Avaluació de la funcionalitat de la nova xarxa de mobilitat en funció d'objectius a assolir en 
eficiència energètica, fragmentació territorial i preservació dels ecosistemes.
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