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La Pedrera Berta, a debat al CMSC
La pedrera Berta, situada entre Sant Cugat i el Papiol,
protagonitzarà un debat organitzat pel Club Muntanyenc
(CMSC) i la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat
dimecres que ve. Sota el nom 'La pedrera Berta, un
macroabocador al Parc de Collserola', la trobada servirà per
analitzar els riscos de contaminació que podria comportar
reomplir l'espai amb residus provinents d'ecoparcs, una
possibilitat que permet la darrera sentència del Tribunal
Suprem. L'acte comptarà amb una taula rodona que
comptarà amb la participació de l'alcalde de Papiol i la
presidenta de l'EMD de Valldoreix, entre d'altres.

El debat començarà amb la intervenció d'un membre del Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA)
amb la xerrada 'És necessari aquest abocador?'. Tot seguit, el membre de la Plataforma Cívica per la Defensa
de Collserola (PCDC) Josep Lluís Moner exposarà la ponència 'Un abocador en un Parc Natural?'. Finalment,
tancarà les xerrades l'hidrogeòleg de l'Institut Jaume Almera-CSIC Jesús Carrera que explicarà 'Quins riscos
comportaria l'abocador a la Pedrera Berta?'.
El president de la Federació d'Associacions de Veïns (AAVV) de Sant Cugat, Manel Sánchez, explica els
motius que han portat l'entitat i el CMSC a organitzar la trobada.
Manel Sánchez: Hi havia perill que l'abocador pogués contaminar la pedrera Berta. Això ja fa temps
que es va intentar aturar.
La segona part de l'acte servirà perquè els veïns puguin opinar. Finalment, es farà una taula rodona amb la
participació de l'alcalde del Papiol, Albert Vilà, la presidenta de l'EMD, Montserrat Turu, i el president de la
Federació d'AAVV de Sant Cugat, entre d'altres.
Tot i la sentència del Suprem, l'equip de govern manté que la part santcugatenca de la pedrera Berta només es
reomplirà amb terra i runa, ja que assegura que hi ha un acord entre l'Ajuntament i la propietat de la pedrera
per reomplir el sot provocat per l'extracció de granit exclusivament amb materials inerts procedents de la
construcció.
L'alcalde de la població veïna on es troba una part de la pedrera Berta no creu que la sentència s'arribi a aplicar
i alerta que la contaminació de l'aqüífer afectaria l'aigua de moltes llars de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Escoltem Albert Vilà en declaracions d'arxiu a Cugat.cat.
Albert Vilà: És segur que no s'aplicarà, hi ha un perill de contaminació. S'ha dit molt aviat que es
restaurarà amb bales d'ecoparcs.
El Tribunal Suprem va desestimar un recurs de cassació de l'Ajuntament del Papiol davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que demanava que el sot es reomplís amb terra i runa. El Suprem va
dictaminar que la pedrera Berta es podrà reomplir amb residus embalats provinents dels ecoparcs perquè,
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segons el tribunal, no comporten riscos de contaminació. Una opinió que no comparteixen la Plataforma
Cívica per la Defensa de Collserola ni la Federació d'Associacions de Veïns, que alerten sobre el risc de
contaminació dels aqüífers d'aquesta opció.
L'acte tindrà lloc dimecres vinent a la seu del CMSC a partir de dos quarts de vuit del vespre.
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