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Assumpte: 
 
PDU Vies Blaves 
 
Esta en exposició pública fins al dia 26/2/2018  la documentació  posada a disposició del 
públic interessat en un procés de consulta sobre l’abast que ha de tenir l’estudi ambiental 
estratègic (EAE) que acompanyarà a la aprovació inicial del Pla. 
 
 
 
Rafael Diez Jimenez, amb DNI 46318520 i domicili per notificacions a l’apartat de correos 
nº 104 de Martorell, en nom propi i de Martorell Viu volem presentar les següents 
consideracions perquè siguin tingudes en compte. 
 
També voldrien ser considerats part interessada al expedient. 
El meu correu electrònic per comunicacions  rdjha@coac.net  
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Les Vies Blaves una oportunitat per endreçar l’Espai Fluvial de Martorell o 
perpetuar el desgavell  de sempre. 
 
 
 
Benvolguts redactors del PDU de les Vies Blaves  
De vostès  i el seu treball depèn en part  la possibilitat de recuperar part de l’espai fluvial 
perdut fins ara. 
 
Des de Martorell Viu seguim amb interès els temes que afecten al riu  Anoia en Martorell. 
Fins ara no hem pogut tenir accés a cap document relacionat am les vies blaves. El nostre 
ajuntament en la seva postura clàssica  i habitual no vol saber res de nosaltres. 
En aquest cas ha negat l’existència del avanç projecte de les vies blaves quan saben que ja 
ha estat encarregat el projecte d’execució. 
 
Nosaltres considerem que la participació de les entitats del territori és útil i te algun 
interès al inici del procés de planejament, no al final quan està tot decidit i dibuixat. 
 
En aquest cas de Martorell i les Vies blaves encara més, ja que el llistat de plans i projectes 
agressius que el nostre ajuntament porta a les seves esquenes en contra del riu i les zones 
fluvials associades  es molt gran. 
 
Disposem de molta informació acumulada en aquests temps que estem actius i creiem que 
tenim un paper a jugar en aquest cas. Ens considerem defensors del territori i considerem 
a les administracions com depredadors irresponsables del territori, pero no renunciem a 
que aquesta manera de actuar canvi alguna vegada. Aquesta vegada pot ser el PDU de les 
vies Blaves. 
 
 
1.-  Veiem amb molta preocupació que el traçat inicial de la via blava que en principi es 
dibuixava pel marge dret de l’Anoia al plànol d’ordenació del traçat indicatiu O.2A3.b ja es 
dibuixa pel marge esquerre com segurament promou l’ajuntament per tal de legalitzar els 
aparcaments construïts sota el pont del Anoia i segurament l’ampliació autoritzada per 
l’ACA al 2011. 
 
2.- Les preses per inaugurar i el calendari electoral. 
Veiem amb preocupació que un pla d’aquesta envergadura s’hagi plantejat al horitzó del 
2019 any electoral, el que generarà unes preses que no son gaire bones. 
Pot ser que aquesta vegada si caldrà fer un estudi d’ inundabilitat com cal i no un 
simulacre com al cas de les ARE 
 
3.- Posar al ACA com garantia de protecció ambiental. 
Amb els antecedents que tenim a Martorell amb l’actuació del ACA això no es cap garantia 
és un perill. La PEF, els mapes d’ inundabilitat, les autoritzacions passades i recents ( 
palanca-gual del Molí fariner per absorbir 17 m3/s)  
 
4.-El lideratge de Turisme 
 Veiem amb preocupació que un pla d’aquesta envergadura el lideri Turisme sota una 
pretesa millora ambiental dels nostres rius. El model de camí fluvial que pregonen com un 
èxit de Martorell al Prat nosaltres el considerem incert i segurament des del punt de vista 
fluvial  un fracàs. 22 M€ d’inversió, plantacions inapropiades amb reg automàtic que no 
funciona etc 
 
 
 



5.- Els projectes paral·lels 
L’ajuntament ha començat a fer projectes en paral·lel. 
Ha encarregat dos palanques, la del Molí fariner ja construïda i la del Cal Grisó a punt de 
ser construïda. 
Es de suposar que el marc jurídic es el planejament vigent,  però  els estan fent sota el 
paraigües del planejament futur. El PDU de les vies blaves i el nou POUM encara per 
tramitar. Es això possible? 
 
6.- Legalitzar lo il·legalitzable. 
 
Si l’ajuntament promogués una modificació puntal del planejament per tal de legalitzar el 
aparcaments construïts, segurament no tindria èxit, això seria una aberració urbanística 
que la Generalitat com administració superior no admetria. 
Però si el PDU imposa el traçat del camí amb les condicions que l’ajuntament vol per 
consolidar els aparcaments si ho podrà fer a pesar de que la situació i els fets son els 
mateixos.  L’únic que canvia es el procediment. 
L’ACA ja ha variat les línees que definien la zonificació per encabir els aparcaments 
Desgraciadament els cabals en aquests punt son els mateixos, amb 100m3/s el riu Anoia 
desborda, amb 140 m3/s el aparcament de sota el pont comença a desbordar i el 
aparcament de la dreta te 1 metre d’aigua. 
 
La Q-10 son 330 m3/s per tant no cal ser gaire espavilat per veure que el que cal es fer el 
riu més ample i no mes estret com fa l’ajuntament i l’ACA. 
Cal dir que La Q-10 defineix als menys fins ara la Zona Fluvial, i que a la zona fluvial no 
està permès cap us. 
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