SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
CONTRA L'AMPLIACIÓ DE LA ZONA INDUSTRIAL DE COLLBATÓ

VALORACIÓ DE LES ENTITATS ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MONTSERRAT,
GRUP D'INDEPENDENTS DE COLLBATÓ I SALVEM MONTSERRAT
1.
La sentència dóna la raó de manera absoluta i rotunda a les nostres entitats i als veïns
personats en el recurs i declara nul de ple dret tot el projecte d'ampliació de la zona industrial de
Collbató. Els terrenys afectats tornen a ser agrícoles i ara, a més, es troben protegits pel Pla
Territorial Metropolità de Barcelona, que els qualifica de “zona d'especial protecció de la vinya”.
2.
Cal, doncs, felicitar tots els veïns de Collbató que han lluitat aquests darrers sis anys contra
un projecte que amenaçava el medi ambient, la qualitat de vida i el futur econòmic del municipi.
Igualment, donem les gràcies a les persones i entitats que han donat suport a la lluita del poble de
Collbató amb les més de 80.000 signatures recollides, les aportacions econòmiques que han
permès tirar endavant el contenciós i l'escalf que ens han donat. Collbató ha demostrat que l'acció
popular és capaç d'aturar les agressions contra el territori, fins i tot les que tenen el suport del
poder polític.
3.
L'anterior alcaldessa de Collbató, Josefina Martínez, i l'actual i aleshores regidora
d'Urbanisme, Ana Úbeda, han d'assumir la seva responsabilitat en aquest conflicte i presentar
disculpes al poble de Collbató per la desviació de poder que van cometre (tal com expressa
literalment la sentència) i pels continuats enganys i manipulacions a què van sotmetre els veïns
del poble durant aquests anys. Els dirigents polítics del nostre Ajuntament no han servit la
comunitat tal com els exigia la seva responsabilitat. Al final s'ha demostrat que el projecte no tenia
la finalitat de contribuir a un urbanisme millor, sinó simplement al guany econòmic d'alguns.
4.
El TSJC, d'altra banda, desqualifica explícitament l'actuació de l'aleshores conseller de
Política Territorial, Joaquim Nadal (PSC), per haver emès una resolució quan no estava facultat
per fer-ho de cap manera. De la sentència es desprèn que el conseller Nadal podria haver
incorregut en responsabilitats civils o penals perquè va dictar una resolució il·legal de manera
conscient.
5.
La sentència posa punt i final a un conflicte que ha dividit durant anys el poble de Collbató i
ha generat tensions innecessàries entre els veïns. No s'hauria arribat als tribunals si el govern
municipal hagués dialogat amb els altres grups polítics, amb les entitats i amb els veïns, si hagués
respectat les lleis, si hagués escoltat els nombrosos informes tècnics negatius, si hagués contestat
les més de 1.200 al·legacions dels veïns i si s'hagués preocupat més de les persones i menys
dels diners.
6.
Esperem que, a partir d'ara, les qüestions d'àmbit municipal d'interès general es resolguin
per consens, de manera participativa i dialogada i amb el benestar del poble i de les generacions
futures com a únic objectiu. Hem d'entendre que s'ha acabat el temps de les imposicions
polítiques i econòmiques.
7.
Volem aprofitar el canvi d'etapa que suposa la sentència per fer una crida a grups polítics,
entitats i veïns perquè tots junts, sense excepció, busquem alternatives econòmiques que ajudin a
fer prosperar el municipi de Collbató. Entenem que aquestes alternatives són possibles i s'han de
basar en el principal actiu que té el municipi: el seu patrimoni natural, cultural i històric, que
singularitza Collbató i el converteix en un territori amb grans possibilitats de desenvolupament.
Visca Collbató!
Collbató, 25 de maig de 2013

