MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, PER A LA PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ
DE L’ESTANY I EL TORRENT DELS ALOUS (EXP. 125/2012-ALCALDIA)
Vist que l'àmbit de l’estany i torrent del Alous conjuntament amb el pantà de Can
Borrell son les úniques zones humides de Sant Cugat del Vallès i Rubí, i l’única que
recull la Generalitat a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya.
Atès que l’estany dels Alous és troba en un lloc estratègic ja que a la plana del Vallès
els hàbitats de zones humides són molt escassos, i és, a més a més una zona d’aigua
permanent que es converteix en un espai de refugi per a la fauna.
Atesa la importància de l’estany dels Alous com a part del corredor biològic que
connecta ecològicament el Parc Natural de Collserola amb els altres espais naturals.
Especialment la connectivitat amb altres espais humits propers com l’Aiguamoll de
Molins de Rei, Pantà de Can Borrell, Can Duran a Cerdanyola i Can Punsit entre altres
Donada la gran diversitat biològica de vegetació i fauna d’aquesta zona humida,
propiciaren ja en el 1995 amb el grup ecologista alternativa Pinzell Verd, l'elaboració
d'un projecte d'actuacions contra la degradació de la zona amb la col·laboració del
Departament de Medi Ambient, la realització en el 2006 estudis d’indicadors biològics i
seguiment de fauna encarregats per l’ajuntament de Sant Cugat, que l´ultim informe
encarregat a la consultora Lestes a l’any 2010 reitera la importància de la zona.
Atès el mal estat i la degradació que pateix l’estany i el seu entorn (Pesca furtiva,
camins en mal estat, caça incontrolada, abocadors irregulars, deficient disseny dels
col·lectors d’aigües pluvials amb aigües de clavegueram en els dos torrents, usos del
sòl desavinents, espècies invasores, horts il·legals...),
Atesa la importància del torrent dels Alous com a zona de passeig i de connectivitat de
la zona, des de Can Sant Joan fins a Mira-sol i des de Can Vallhorat fins a les portes
de Collserola, que forma part d’un tram de la via verda del Vallès.
Ates que ja la Generalitat recull en la fitxa ambiental, la necessitat de dotar l'espai
d'itineraris, i l'ordenació dels usos així com la potenciació de la vessant educativa de
l'espai
Vist el potencial que aquest entorn té per a desenvolupar-hi activitats d’educació
ambiental amb les escoles més properes de Rubí i Sant Cugat, i pels ciutadans en
general de les dues poblacions, que ja es reconeix al Pla de Dinamització Educativa
de Sant Cugat
A instàncies de les entitats, associacions i partits polítics promotors d’aquesta
iniciativa, incorporades a l'Annex 1, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rubí
l’adopció del compromís i acords que detallem a continuació.
COMPROMIS
Atesa l’ordenació urbanística de l'espai de l’estany dels Alous i els dos torrents
adjacents, aquest Ajuntament es compromet a millorar l'entorn natural de l'àmbit
i estudiar la possibilitat de millorar la qualificació urbanística d’aquesta zona humida,
actualment qualificada com a Sistema Hidràulic en el procés de revisió del
POUM (espai delimitat en la fitxa de l’Inventari de Zones Humides de la Generalitat de
Catalunya), per a garantir la protecció d’aquests espais naturals com a part del
conjunt estany i torrent dels Alous, com a pas previ a una definitiva i compromesa
voluntat de protecció i rehabilitació dels espais esmentats

Per aconseguir-ho, aquest ajuntament es compromet a coordinar-se amb l’Ajuntament
de Sant Cugat, per donar compliment als acords redactats en aquesta moció,
conjuntament amb les entitats i associacions promotores que hi donen suport de forma
inicial, i que estarà oberta a la incorporació d’entitats i associacions que s'hi vulguin
sumar a fi d’assolir els següents acords:
ACORDS
PRIMER.- Realitzar de forma coordinada amb els serveis municipal respectius unes
jornades cíviques, de treball per netejar l’entorn de l’Estany i el torrent dels Alous,
conjuntament amb entitats , associacions i ciutadans en general.
SEGON.- Incorporar les activitats a la zona de l’estany i el torrent dels Alous, en els
catàlegs d’activitats ambientals ciutadanes i educatives dels dos municipis.
TERCER.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) un estudi acurat del
sistema hídric: entrants, drenatge, qualitat i origen de les aigües, possibles
contaminats, extraccions abusives creació de basses de laminació de pluvials amb
sistema de depuració natural o combinat de l’estany i el torrent dels Alous.
QUART.- Establir una zonificació de zones amb l’objectiu de regular eficaçment la
freqüentació de persones mitjançant un gradient que vagi d’unes actuacions que
suposin una major freqüentació humana a prop de les zones urbanes, fins a unes
àrees sense accés (exemple: les àrees de nidificació d’aus).
CINQUÈ.- Estudiar el trasllat dels horts ubicats dins de la riera i al seu entorn, i la
possible creació d’una zona d’horts urbans públics.
SISÈ.- Incrementar la vigilància per evitar la caça furtiva, la pesca, la introducció de
especies invasores i la circulació motoritzada. També regular la pastura a espais
destinat a aquest ús.
SETÈ.- Buscar fonts de finançament per a actualitzar l’inventari de la fauna i la
vegetació del lloc, així com les especies invasores, per determinar-ne la seva
importància i poder prendre les mesures adequades. Creació d’espais reservats per
garantir la tranquil·litat dels animals (aus migratòries, zones de nidificació,...), pantalles
d’arbres per enlairar el vol dels ocells al pas per sobre l’autopista, ferrocarrils o altres
infraestructures humanes, garantir la conservació dels hàbitat i la biodiversitat del lloc.
VUITÈ- Potenciar la vinculació de les associacions i entitats mediambientals dels
municipis més propers (Sant Cugat, Rubí, Papiol ....) i la facultat de Biologia de la
Universitat de Autònoma de Barcelona, tant per engegar de forma periòdica
campanyes de conservació i neteja de l’espai com per que hi realitzin les seves
activitats de recerca i d’educació ambiental.
NOVÈ.- Estudiar la millora i l’enllaç de la xarxa de camins de l'entorn per-què pugui
servir per connectar el tram de la Via Verda del torrent dels Alous, que finalitza al parc
de Can Sant Joan de Rubí, amb els carrils bicicleta de Sant Cugat, Hospital General, i
donar-li continuïtat cap a Can Vallhonrat.
DESÈ- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Cugat, a l’Agència Catalana
de l’Aigua, al Departament de Territori i Sostenibilitat i a les entitats adherides a la
moció.
Annex 1

Entitats ambientals, associacions i grups polítics que donen suport:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació El Mussol per a la protecció del paisatge.
Club Muntanyenc de Sant Cugat.
VEN - Valldoreix Espais Naturals.
CEPNA - Centre d'Estudis i Protecció de la Natura de Rubí.
Associació d’Arrel. Rubí
FAV - Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat
Associació de Veïns Sant Joan de Mira-sol
Associació de Veïns Ca N'Enric La Miranda de Valldoreix
Associació de Veïns Can Vallhonrat de Rubí
Associació de Veïns Les Torres – Rubí 2000
ERC - Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Cugat
SI – Solidaritat Catalana per la Independència de Sant Cugat
UASC - Un altre Sant Cugat

Enllaç document, “Fitxa Estany dels Alous, Inventari de zones Humides de Catalunya”.
•

Estany dels Alous - Generalitat de Catalunya

