Roda de Premsa
18 d’octubre 2012

D’acord amb el compromís que fa uns mesos vàrem anunciar públicament les
formacions polítiques/plataformes ciutadanes UASC (Un altre Sant Cugat) i ACR
(Alternativa Ciutadana de Rubí), amb l’objectiu de treballar conjuntament en
temes que afectin a Sant Cugat del Vallès i Rubí, avui ens complau presentar el
següent acord:
UASC (Un altre Sant Cugat), ACR (Alternativa Ciutadana de Rubí) i El Mussol
(Associació per a la protecció del paisatge) acorden promoure i iniciar un
procés per protegir i potenciar el paratge de l’Estany dels Alous i el seu entorn
(veure annexos).
Creiem que per aquest procés és necessari crear una Plataforma on estiguin
integrades tots aquelles persones que vulguin treballar per el manteniment del medi
ambient i per la biodiversitat.
Per aquest motiu invitem a persones particulars, entitats, associacions i a partits
polítics, equip de govern i oposició (amb representació o sense) de les dues ciutats,
que estiguin interessades, a que hi participin de forma activa dins de la nova
Plataforma.
ACR i UASC no busquem liderar aquest moviment ni tampoc treure’n cap redit polític.
Un cop constituïda la Plataforma sols hi restarem com un membre més. Nosaltres
només ens comprometem a donar un impuls perquè aquest projecte comenci a
caminar i sigui un èxit. De moment, apart de l’oferiment i les primeres propostes d’El
Mussol (veure annexos) ja hem iniciat contactes amb altres entitats de Rubí, Sant
Cugat i Valldoreix.
A nivell polític ACR (Alternativa Ciutadana de Rubí) presentarà pròximament una
moció al Ple del seu Ajuntament per la seva implicació en el projecte. A nivell de Sant
Cugat UASC no pot fer-ho, perquè no hi tenim representació, però farem els contactes
necessaris perquè altres grups polítics, inclòs l’equip de govern, presentin també
properament una moció amb el mateix objectiu.

Sant Cugat del Vallès a 18 d’octubre de 2012

Annex 1 - DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una zona de terreny de 12.600 m2 de superfície, amb accés per sota de la
línia de FGC que corresponia a l’antic camí de Can Ametller a la Riera de Rubí. El
perfil originari del terreny va ésser el de conreu de secà alterat per una excavació on hi
és ubicat un estany de 10.250 m2 de superfície de làmina d’aigua.
L’estany dels Alous és la única zona humida que queda a Sant Cugat i a Rubí, i l’única
reconeguda per la Generalitat, que a part de com a zona d’aigua permanent es
converteix en un espai de refugi per a molts animals. De fet, cal que tinguem en
compte que les zones humides són escasses a l’àrea metropolitana i que les poques
que hi ha són importants per la fauna de la zona.
En un estudi de l’any 2007 es van identificar 92 espècies d’ocells, 14 de mamífers, 3
d’amfibis, 6 de rèptils i 6 de peixos.
A l’any 1995 el grup ecologista Alternativa Artística Pinzell Verd, amb la col·laboració
del Departament de Medi Ambient i més recentment l’Ajuntament de Sant Cugat a
l’any 2006, van realitzar estudis i unes primeres actuacions per revertir la degradació
de l’espai. Malauradament totes les bones intencions van quedar estroncades fins a
dia d’avui en que la degradació continua per els impactes ambientals negatius de les
infraestructures properes i l’acció humana.

Annex 2 - UBICACIÓ
L’estany dels Alous està situat al sector més occidental del terme de Sant Cugat del
Vallès, i limita amb Rubí pel torrent dels Alous, el tram el Papiol-Montmeló de la
RENFE darrera l’estació de Rubí, l’autopista A-7 i el ramal Sant Cugat del VallèsTerrassa dels FGC, entre les estacions de l’Hospital General de Catalunya i la de Rubí.

Annex 3
PROPOSTES EL MUSSOL, UASC, i ACR

Associació El Mussol per a la protecció del paisatge
Primeres propostes que presenta per a la protecció de l’Estany dels Alous
L’espai de l’estany del Alous es pot ordenar i oferir la oportunitat de crear un espai mixt
on hi pot haver espais pel gaudiment dels ciutadans tant dels barris propers com
d’altres sectors de Sant Cugat i Rubí. A aquests espais de trobada i d’activitats a l’aire
lliure (tallers infantils, per adults, aula de natura,... ) s’hi poden afegir una zona d’hortes
urbanes ordenades, àrees de passejada i també espais reservats a la conservació de
la fauna i de flora.
Algunes línies a seguir:
•

•

•
•
•

•
•

Fer 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,...
Establir una segregació de zones amb un gradient que vagi d’unes actuacions
que suposin una major freqüentació a prop de les zones urbanes, fins a unes
àrees sense accés.
Incrementar la vigilància per evitar la caça furtiva, la pastura, la pesca i la
circulació motoritzada.
Traslladar els horts il·legals actuals ubicats dins de la riera a la zona més
urbana per convertir-la en un equipament urbà.
Estudiar la faunai i la vegetacióii del lloc 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, construcció de nius,...), 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 potencial del lloc.
Valorar la importància de l’estany dels alous com a part del corredor biològic
que relaciona el Parc Natural de Collserola amb els altres espais naturals.
Vincular l'entorna per que pugui servir per connectar el tram de la via verd del
torrent dels Alous, que finalitza al parc de Can Sant Joan de Rubí, els carrils
bicicleta de Sant Cugat, Hospital General, i la via verd que continua cap a Can
Vallhonrat.

•

•

i

Contactar amb agrupacions ambientals dels municipis més propers (Sant
Cugat, Rubí, Papiol ....) i la facultat de Biologia de la Universitat de Bellaterra,
tant per engegar campanyes de conservació i neteja de l’espai com per que hi
realitzin les seves activitats.
També en les zones properes a la part urbana es poden habilitar zones per
celebracions o trobades, fins a accions relacionades amb la natura, les arts
plàstiques, o altres activitats culturals.

Mamífers, artròpodes(abelles, formigues, papallones, aràcnids...), aus(perdiu, polla d’aigua,
fotja, mussol, puput, blauet, agró blanc, oreneta, garsa, corb, pinsà comú, cadernera...), amfibis(gripau,
granota verda, tortugues....), rèptils(vidriol, dragó, llangardaix, sargantana, serp verda, colobra
escurçonera...) i peixos(barb cua-roig, banyut d’aigua dolça...).
ii
Cues de cavall, heures, pollancres, àlbers, tamarius, roures, oms, pi blanc, ginesta, esbarzer,
roselles, ravenissa blanca, fonoll, arbres fruiters, brolla, canyar, canyissar amb boga …

