
MANIFEST PLATAFORMA RIBERA SALINES

Som una plataforma veïnal que neix amb la voluntat de donar vida a la
Ribera-Salines, l’últim espai natural i agrícola que queda a Cornellà de Llobregat.

La zona, que connecta el nucli urbà amb el riu Llobregat, està amenaçada des de
l’any 2009 per l’Àrea Residencial Estratègica Ribera-Salines, un pla urbanístic que
preveu la construcció de 2.497 habitatges, una nova estació de ferrocarril i diversos
equipaments sobre terrenys inundables.

Zona afectada per l’ARE Ribera-Salines

La població a l’Àrea Metropolitana de Barcelona va en augment, i actualment hi
viuen 3,2 milions d’habitants, gairebé la meitat del total de Catalunya. És evident
que tenim un territori molt desequilibrat, on hi contrasta una regió metropolitana
superpoblada enfront d’àmplies zones deshabitades, i com a conseqüència
d’aquesta densificació, la qualitat de vida a les grans ciutats empitjora.

Cornellà de Llobregat té una densitat de població de 12.866 hab./Km2, una de les
més altes de Catalunya, i més del 70% de la seva superfície està ocupada per
zones residencials, industrials i d’infraestructures. La urbanització de la
Ribera-Salines reduiria encara més els espais verds de la ciutat, tot i els enormes
beneficis que aquests aporten a la ciutadania, tal i com s’ha posat en relleu durant la
pandèmia.

I mentre s’aprova la construcció de noves vivendes a costa de la destrucció de
zones naturals i agrícoles, segueixen existint molts pisos buits. Segons les últimes
dades oficials, el 2011 hi havia a la comarca del Baix Llobregat 31.381 habitatges
buits, mentre que un estudi més recent fet el 2018 xifra en 10.052 els pisos buits a la
ciutat de Barcelona. Lamentablement, no es disposa d’informació més actualitzada
al respecte ni de dades referides al conjunt de l’Àrea Metropolitana.



Ens trobem enmig d’una greu crisi global marcada per les desigualtats socials,
l’esgotament dels recursos naturals, el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. En
aquest context, creiem que és més important que mai orientar l’ordenació territorial i
l’urbanisme cap a la sostenibilitat i el bé comú, i no pas afavorir interessos privats.
En aquest sentit, ens preocupa l’allau de plans urbanístics que en els darrers anys
han proliferat al Baix Llobregat, i que suposen un perill per a la conservació del
patrimoni natural i una pèrdua irreversible de sòl agrícola en una de les comarques
més fèrtils de Catalunya. Fins i tot la Unió Europea ha obert un expedient
recentment contra l’Estat espanyol per no protegir els ecosistemes del Delta del
Llobregat.

Creiem que el no democràtic Pla General Metropolità de 1976 ha quedat obsolet, i
que cal que el nou Pla Director Urbanístic Metropolità, que s’està elaborant,
respongui als reptes i a les necessitats del segle XXI.

És per això que volem:

- L’anul·lació de l’ARE Ribera-Salines i la protecció de la zona com a espai
agrícola i natural, promocionant i fent compatible l’activitat agrària amb el
lleure de la ciutadania mitjançant la millora de l’actual xarxa de camins rurals.

- Una moratòria urbanística a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre
terrenys naturals o agrícoles, fins que no s’aprovi el nou PDU Metropolità.

- Que es prioritzi l’aprofitament dels pisos buits, enfront de la construcció
d'edificis nous, per donar una resposta ràpida i eficient a les necessitats
d’habitatge.

- Fomentar un procés participatiu per decidir la política urbanística i territorial,
tant a nivell local com a nivell metropolità.

- Impulsar un projecte d’hort col·lectiu obert a tothom i de gestió comunitària on
poder dur a terme tota mena d’activitats relacionades amb l’agricultura, el
medi ambient i la sostenibilitat.
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