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           En defensa del medi natural, el patrimoni cultural i els drets cívics.  

Manifest de la UP  
Pròleg  

La tendència imperant en el sistema democràtic occidental persegueix el creixement 
econòmic sostingut com a base d’un suposat benestar. Això ha generat un estil i unes 
pràctiques que s'han instal·lat com un virus en la societat i en les mateixes administracions 
públiques. Ha reproduït a tot arreu el mateix model homogeni, sense consideracions quant 
a l’impacte en les formes de vida i la identitat cultural dels pobles, prioritzant sempre el 
benefici econòmic per sobre de l’ésser humà.  

Aquestes polítiques han facilitat la sobreexplotació dels recursos naturals i l’acumulació 
d’un seguit d’agressions irreversibles al medi ambient i al paisatge, que a Catalunya ha 
provocat el naixement arreu del país d’un nombre inèdit de plataformes i entitats cíviques 
locals que treballen per evitar els efectes negatius de les polítiques agressives sobre l’aire, 
l’aigua, el sòl, el subsòl i els recursos energètics. Els efectes perniciosos d’aquestes 
polítiques degraden la dignitat de la planificació territorial i de l’urbanisme, entesos  com 
l’art d’establir l’hàbitat humà en harmonia amb la natura, i finalment recauen sobre les 
persones.  

Davant la freqüent impunitat de les il·legalitats, i la llei del silenci forçada sobre les accions 
civils que plana sobre els mitjans de comunicació, encoratgem a sortir de la passivitat i a 
trobar l'atreviment, mitjançant l'agrupació veïnal en plataformes i entitats locals, i la 
coordinació entre aquestes en un grup el més gran possible.  

Conscients que cada agressió local afecta al conjunt, i que la problemàtica de cada 
agrupació local representa un aspecte més de la mateixa problemàtica global, les signants 
aposten per la unitat en l’acció, com l’eina de la societat civil per contrapesar de manera 
efectiva les actuacions privades i públiques destructives, i combatre el fre institucional a 
una autèntica participació ciutadana en les decisions sobre el territori.  

El caràcter compromès de l’Unió de Plataformes per enfrontar els conflictes territorials i 
socials, queda garantit pel perfil de les entitats signants, el fonament de les quals és 
precisament intentar equilibrar i, si cal, plantar cara als interessos i als punts de vista 
economicistes que impliquen la degradació del nostre entorn natural i de la nostra qualitat 
de vida.  

Amb aquestes idees com a fons, i per construir entre tots aquesta àmplia força social que 
permeti emplaçar els conflictes puntuals en un context més ampli i assolir els objectius 
locals i conjunts, us convidem a formar part de la Unió de Plataformes, subscrivint aquest 
Manifest a:  

www.uniodeplataformes.org 
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            En defensa del medi natural, el patrimoni cultural i els drets cívics.  

Decàleg de la UP 
  

L’exercici del poder a Catalunya ha anat lligat a tot un seguit d’accions agressives sobre el medi ambient, el paisatge i les 
persones, amb efectes irreversibles, en connivència amb interessos econòmics privats, amb un silenci còmplice o forçat dels 
mitjans de comunicació i dels i les professionals, amb menyspreu a l’exercici dels drets en llibertat dels col·lectius de defensa 
del territori, i amb una tendència creixent a criminalitzar les accions populars, posant en evidència la manca d’una democràcia 
real al nostre país.  

L’administració catalana ha endegat una sèrie d’actuacions de gran impacte sense que els vectors ambiental i social les 
presideixin: el Pla de l’Energia, el Pla d’Infraestructures, els Plans Directors Territorials, els Plans Territorials Parcials, les 
delimitacions de Parcs Naturals, el Pacte per l’Habitatge i el subsegüent decret d’AREs, els Plans d’Ordenació Urbanística 
Municipal, grans traçats, obres portuàries, aeroportuàries, ferroviàries, hidràuliques, elèctriques, viàries i de 
radiocomunicació. L’ús pervers d’aquestes eines d’ordenació comporta una destrucció del territori que de cap manera podem 
permetre.   

La Unió de Plataformes, coordinadora d’entitats cíviques, independent de partits polítics i poders econòmics, cooperarà amb 
tenacitat, i sota els principis de la no-violència activa, perquè se l’escolti, emprenent les accions necessàries per exigir a les 
administracions públiques catalanes que:  

1 les decisions sobre el territori respectin les pautes de participació ciutadana real, facilitant informació veraç i temps de debat 
suficient, i s’apliquin amb obediència estricta als acords públics adoptats de forma transparent, legal i democràtica.  

2 les polítiques ambientals i territorials s’orientin en els principis de la Carta de la Terra de l’ONU, del Conveni d’Aarhus i la 
Declaració de Hannover, subscrita per Ajuntaments, Diputacions, Generalitat i Estat, que avui es deixa en l’oblit, i s’apliqui la 
legislació ambiental vigent a la política territorial.  

3 l’abastament d’aigua a la població, al turisme i a la indústria, el reg agrícola i de jardí,  les obres hidràuliques en curs, es 
facin amb estalvi, eficiència, recuperació, autonomia de captació i autosuficiència de cada conca, garantint la preservació i el 
manteniment del cabal ecològic dels nostres rius i aqüífers.  

4 es revisi integralment el patró de subministrament energètic, d’acord amb principis de salut, estalvi, autonomia, bon 
manteniment de xarxes, integració al paisatge, i de generació en proximitat a la demanda enlloc de submissió a l’oferta 
empresarial.   

5 es garanteixi arreu un transport públic assequible, prioritàriament per ferrocarril, també per mercaderies, reduint les àrees 
d’intercanvi modal a múltiples petits nodes a les estacions de tren, en les velles platges de vies.  

6 s’apliquin les línies d’acció ambiental de les Agendes 21 locals aprovades pels municipis de Catalunya, ara arxivades, 
dotant-les econòmicament i acomplint els terminis previstos.  

7 es redacti urgentment el Pla Territorial Sectorial dels Sistemes de Connexió Biològica, es completi el Pla d’Espais Naturals 
de Catalunya (PEINC) amb ampliació i sense retalls dels Parcs Naturals, amb els parcs periurbans i els horts urbans, per a 
reduir la petjada ecològica; que estigui coordinat amb la redacció del Pla d'Espais d'Interès Agrícola (PEIAC), que fixi 
perdurablement àmbits per conreus i ramaderia, segons acords del Congrés del Món Rural, limitant el reg i els adobs al mínim 
necessari, per garantir una alimentació sana i natural.  

8 s’acceleri la redacció de Cartes del Paisatge efectives a totes les comarques, i que aquestes incloguin directrius vinculants, 
per tal que siguin  garantia real per a  la preservació definitiva de la nostra identitat paisatgística.  

9 les determinacions dels punts 6, 7 i 8, condicionin les decisions, coordinades, dels diferents departaments de la Generalitat, 
i especialment el contingut dels Plans, i que aquests incloguin i condicionin els traçats d’infrastructures. Cal limitar el 
creixement urbanístic als recursos i a les necessitats socials existents, concentrar els polígons industrials, els centres 
comercials i de lleure només estrictament necessaris en llocs ambientalment aptes, amb transport públic i aigua; adaptar la 
producció d’habitatge digne i saludable a la capacitat adquisitiva social, i abandonar polítiques servils front el mercat del sòl i 
l’oferta immobiliària.  

10 les obres públiques es limitin a les necessàries pels usuaris, no per l’economia d’alguns, respectin el medi ambient, el 
subsòl, el patrimoni històric i el teixit urbà. S’acordin amb consens cívic, es licitin amb transparència i legalitat, segueixin 
prescripcions exclusivament tècniques i d’excel.lència, i donin  temps i mitjans a honestos estudis i mesures de correcció 
d’impacte ambiental, amb excepcional cura per la seguretat de la ciutadania.  
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I en particular, que s’acceptin les peticions locals de les entitats sotsignants:  
 
PLATAFORMA VEÏNAL DEL PONT DE SUERT 
      Millorar les condicions socioeconòmiques i participar en les decisions urbanístiques 
PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA TERRA ALTA.   

Reconduir els projectes d’energia eòlica i altres afectacions mediambientals. 5 socis.  
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA L'AUTOPISTA ELÈCTRICA DE CATALUNYA I ARAGÓ  
     Tremp, Isona, Castell de Mur, Fonz, Tolva, Pont de Montanyana.... PALLARS JUSSÀ 

Aturar el projecte de línia d\'alta tensió que des de fa vint anys amenaça les comarques del Pallars Jussà i la Ribagorça 
aragonesa i difondre una nova cultura de l\'energia. 

PLATAFORMA PLATJA LLARGA I BOSC DE LA MARQUESA. TARRAGONA 
     Renaturalitzar el litoral de la Platja Llarga. 
GEVEN. GRUP ECOLOGISTA DEL VENDRELL I DEL BAIX PENEDÈS (EdC).  

Renaturalitzar els aiguamolls de les Madrigueres 24 Has i gestionar el bosc del massís del Montmell.  
AAVV DEL CENTRE HISTÒRIC DE BELLVEI. BAIX PENEDÈS  

 Protegir el patrimoni arquitectònic i cultural del barri vell 8Has urbanes. 
PLATAFORMA NO FEM EL CIM, 12 MUNICIPIS, BAIX i ALT PENEDÈS.  

Evitar una àrea logística internacional Logis Penedès (CIM) sobre les vinyes. 185 Has. 1.000 adherits.   
PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA: PENEDÈS, GARRAF, ANOIA  

Treballar per assolir el reconeixement a una vegueria pròpia pels territoris de l’Anoia; Alt Penedès;  Baix Penedès i el 
Garraf dins la futura divisió territorial de Catalunya,  

COL·LECTIU ECOLOGISTA BOSC VERD - Ecologistes de Catalunya. ALT PENEDÈS  
Evitar el 4rt Cinturó i el Logis Penedès (CIM). 200 Has.1.000 adherits.   

PLATAFORMA CíVICA PER LA SALUT I EL MEDI AMBIENT. SANTA MARGARITA I ELS MONJOS. ALT PENEDÈS.  
Contra el 4rt Cinturó, el POUM, la incineració i les excavacions d’Uniland, Logis penedès o CIM.  

ADAPA. CAPELLADES.  PENEDÈS I ANOIA  
       Associació per a la defensa de l'aigua del Penedès i l'Anoia i en especial de les seves reserves. 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT PERE DE SALLAVINERA. ANOIA  

Promoure el desenvolupament sostenible del territori, la protecció del patrimoni natural, cultural i paisatgístic del municipi 
de Sant Pere Sallavinera i de tot el seu entorn.   

PLATAFORMA SALVEM L’ANOIA. ANOIA  
       Defensar el riu i la comarca de les agressions mediambientals i d’infrastructures. 8 socis. 600  adherits.  
PLATAFORMA per la retirada del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Ódena. ANOIA. 

  Retirada d’un pla urbanístic que promou la urbanització massiva. 1.000 Has.  
GRUP MEDIAMBIENT ANOIA SUD - Ecologistes en Acció. MASQUEFA. PIERA. HOSTALETS. ANOIA  

Evitar l’ampliació en 3.600.000 m3 de l’abocador d’Hostalets de Pierola  
SITGES NEWS, Diari digital, SITGES, GARRAF 

Divulgar l’activitat de l’ UP. 
FRONT ANTITÈRMICA DE CUBELLES I CUNIT. GARRAF  

Retirar el projecte de central de cicle combinat i substituir-lo per una central solar.   
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS EL NUCLI ANTIC DE CUBELLES. GARRAF 
       Protagonisme cívic en el Catàleg i Pla Especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental del nucli antic 
Asociación Admistrativa Urbanistica Entidad Colaboradora HOSTALETS DE PIEROLA, BAIX LLOBREGAT . 
        Protegir els aspectes ecològics i paisatgístics de la urbanització. 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I CULTURAL DE SERRA ALTA. HOSTALETS DE PIEROLA. GARRAF  
     Protegir la població del Tram 2 de l’Eix Transversal Ferroviari (AVE) i altres projectes municipals poc ecològics. 
BEGUES ALTA TENSIÓ, BAIX LLOBREGAT.  

Desplaçar les línies d’alta tensió del municipi.  
ASSOCIACIÓ NATURA POU DEL GLAÇ, BEGUES, BAIX LLOBREGAT.  

Recuperació de les rieres en els seus trams urbans i el pas de les línies elèctriques d'alta tensió pel municipi. Aturar la 
construcció de la Fase II de la variant de Begues.   

GRUP ECOLOGISTA LES AGULLES – Ecologistes en Acció. GAVÀ. GARRAF-BAIX LL. -ALT PENEDÈS  
       Aturada del Pla de Ponent de Gavà, defensa d’un model territorial sostenible 
PLATAFORMA SALVEM OLIVERETES, VILADECANS, BAIX LLOBREGAT.  
        Revocar el Pla Parcial de Llevant, nou barri de 2.577 htges a la falda de la muntanya de Sant Ramon, 100 Has.  
PLATAFORMA SALVEM CAN COLL,TORRELLES SOSTENIBLE, BAIX LLOBREGAT.  

 Contra la urbanització del sector agroforestal de Can Coll. 25 Has.   
MARTORELL VIU, BAIX LLOBREGAT.  
        Evitar la contaminació mercuri-aire-aigua per la Solvay. Evitar un parc elèctric sobre el torrent de l’Arena.  
ANDA ASSOCIACIÓ NATURALISTES D’ABRERA.  BAIX LLOBREGAT.  

Revocar els traçats del nou tram de la C55, l’autovía Martorell-Abrera-Olesa-Vacarisses, el 4rt cinturó i el Pla 
d’Infrastructures territorials de Catalunya PITC. 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MONTSERRAT, COLLBATÓ, BAIX LLOBREGAT.  
Coordinació del Projecte de Parc Rural del Montserrat. 1.200 Has agrícoles i 2.000 Has forestals.  

PLATAFORMA SALVEM MONTSERRAT, COLLBATÓ, BAIX LLOBREGAT  
     Revocar el Pla Parcial d’amplació de la zona industrial de Collbató sota el Montserrat i sobre la 
plana agrícola. 21 Has. 1.000 entitats i 75.000 adherits.  

PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TERRITORI I PATRIMONI DEL BAIX LLOBREGAT NORD  
PLATAFORMA NO AL POLÍGON DELS NINOTS, CASTELLOLÍ , BAIX LLOBREGAT 
     Aturar la publicació del POUM i la  requalificació dels terrenys coneguts com el futur polígon dels Ninots. 
PLATAFORMA POPULAR CONTRA EL PLA CAUFEC, ESPLUGUES, BARCELONÈS.  

Delimitació del Parc Natural de Collserola segons el PEPCO, acceptar el recurs al Pla Caufec i Porta de Barcelona  
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PLATAFORMA L’AVE pel LITORAL, BARCELONA, BARCELONÈS.   
      Salvar més de 18.000 habitatges, la Pedrera, la Sagrada Família, el Clínic, no a l’Ave per carrers de 20m.  
JUNTA PERMANENT EN DEFENSA DEL PATRIMONI DE CATALUNYA. BARCELONA 
     Protegir la Sagrada Familia, per un bon traçat del TAV per Barcelona 
CUCA DE LLUM 
       Protegir la Sagrada Familia, per un bon traçat del TAV per Barcelona 
VALL DE CAN MASDEU BARCELONA, BARCELONÉS  
         Mantenir l’ús públic de la finca pública de la Vall de Can Masdeu. Ampliar el Parc Natural de Collserola. 
COLLSEROLA PARC NATURAL.ORG BARCELONÉS   

Delimitació del Parc Natural de Collserola segons el PEPCO, acceptar el recurs contra el Pla Especial i els projectes del 
Parc d’Atraccions del Tibidabo sobre el bosc. 8.000 Has. Adherits: 217 entitats i 18.622 persones.   

ECOLOGISTES EN ACCIO DE BARCELONA 
P. DEFENSA DE LA SERRA DE MARINA I CAN ZAM SANTA COLOMA DE GRAMENET. BARCELONÉS 
STOP KARTING LLINARS, CARDEDEU, ST. ANTONI DE VILAMAJOR. VALLÈS ORIENTAL 
      Protegir 13Has de sòl no urbanitzable, en ple corredor biològic, d’ un circuit internacional de Karts.   
PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DEL CONGOST, VALLÈS ORIENTAL 
      Evitar la incineradora de La Garriga 
PLATAFORMA EL TORRENTAL CALLDETENES, OSONA.  

Recuperació d’un bosc de ribera i d’un torrent cobert per un creixement urbanístic. 1 ha.  
PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DE LA VALL DEL GES -EdC, OSONA.  

 Retirar un projecte de macro-incineradora a la Vall del Ges.  
NOVA CULTURA DE L’ENERGIA. OSONA 
       Moratòria a la construcció de la MAT. 
EL SAÜQUER, ASSOCIACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ DEL TERRITORI. BAGES  

Vetllar pel desenvolupament sostenible del territori, la protecció del patrimoni natural, cultural i paisatgístic. Defensar 
els drets d'informació i participació activa de la població en matèria de medi ambient, urbanisme i planejament 
territorial. Fomentar el coneixement del lloc i l’educació ambiental 

MEANDRE ASS. PER A LA PRESERVACIÓ PATRIMONI NATURAL,MANRESA, BAGES.  
Preservació del rodal de Manresa, especialment l’entorn de la riera de Rajadell.  

RAMADERIA ANCESTRAL ELS ISARDS, GUILLERIES, OSONA-GARROTXA.  
        Treure els impostos especials a la ramaderia i agricultura per la denominació ecològica. Lluita contra la MAT. 
COORDINADORA NO N-II MARESME 
        Convertir la N-II en un Passeig marítim 
PLATAFORMA EL ROURE. DOSRIUS I CANYAMARS, VALLÈS- MARESME  

Protecció del patrimoni arquitectònic, agrícola, ramader, paisatgístic; mobilitat sostenible, millora gestió de recursos i 
ampliació del Parc Natural.   

PLATAFORMA SALVEM LA VALL DE LA RIERA DE PINEDA. MARESME  
Protegir diversos espais d’interés natural, paisatgístic, cultural i històric de l’Alt Maresme Nord.  

PLATAFORMA NO N-II VILASSAR DE MAR.  MARESME 
        Convertir la N-II en un Passeig marítim 
ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MAS ROIG. LLAGOSTERA, BAIX EMPORDÀ  

Protegir l’entorn natural de Llagostera i comarca 
PLATAFORMA CIUTADANA SALVEM SOLIUS, STA. CRISTINA D’ARO, BAIX EMPORDÀ.  
        Preservar la petita vall de l’urbanisme irrespectuós amb el medi ambient i el paisatge harmònic de Solius.  
ASSOCIACIO CENTRE CIVIC CULTURAL I SOCIAL DE VALLCANERA PARK DE SILS, BAIX 
EMPORDÀ. 
SOS EMPORDANET, BAIX EMPORDÀ  

Manifest contra les infrastructures de Política Territorial I Obres Públiques de Catalunya. 
GENT PEL TERRITORI. BAIX EMPORDÀ 
      Evitar l’impacte de l’anella de les Gavarres. Rebatre el model d’implantació territorial i d’infrastructures. 
GENT DEL TER, CONCA TER, BAIX I ALT EMPORDÀ  

Conservació de la conca i sistema natural del riu Ter.   
SALVEM VILANERA, L'ESCALA-EMPÚRIES, ALT EMPORDÀ  

Preservar la Muntanya Rodona de Vilanera contra la urbanització.   
XARXA PER LA DEFENSA DE L'EMPORDÀ  
         Protecció de l’Empordà amb criteris de sostenibilitat. 14 associacions.  
PLATAFORMA CIVICA ANTIMOLINS DE PORTBOU I COLERA. ALT EMPORDÀ.  
       Reconduir els projectes d’energia eòlica i altres afectacions mediambientals. 
ARQUITECTES SENSE FRONTERES  

 Arquitectes voluntaris en cooperació internacional i 4rt món  
PLATAFORMA PER L'EQUILIBRI TERRITORIAL INTERPROVINCIAL DE CATALUNYA  

Ecologisme, Urbanisme, Finançament, Inversions territorialitzades, serveis territorialitzats, distribució administrativa pel     
territori, etc  

SOS MONUMENTS. CATALUNYA  
Associació de defensa cívica del patrimoni cultural  

COL.LECTIU PATRIMONI 
      Reconeixement del valor jurídic de l’inventari de Patrimoni histórico-artístic de Catalunya, ampliat 
ECOLOGISTES INDEPENDENTISTES DE CATALUNYA 
L´ATENEU DE CULTURA CONTEMPORANIA CAT-EU  
(67) 
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País Valencià: 
PLATAFORMA CÍVICA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÈNIA. BAIX MAESTRAT 

Aturar el Projecte Castor (magatzem submarí de gas, gasoducte i planta terrestre) a la costa del Sénia; així com altres 
possibles agressions a les Terres del Sénia.  

Aragó: 
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA L'AUTOPISTA ELÈCTRICA DE CATALUNYA I ARAGÓ  
        Aturar el projecte de línia d\'alta tensió que des de fa vint anys amenaça les comarques de la Ribagorça  aragonesa i 
difondre una nova cultura de l’nergia.  Tremp, Isona, Castell de Mur, Fonz, Tolva, Pont de Montanyana. 
 

A TÍTOL PERSONAL, DONEN SUPORT AL MANIFEST de 14 de Juny del 2008, a Montserrat:  Eudald 
Carbonell, Dr. en Geología del Quaternari per la Universitat Pierre et Marie Curie, París VI(1986) i en 
Geografia i Història per la UB(1988). Investigador principal del Grup d’Autoecologia Humana del 
Quaternari de la URV, Director de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). 
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1997. Autor de “Encara no som 
humans” B(2002), “El naixement d’una nova consciència” B(2007) i “La consciència que crema” ed. Ara 
Llibres B(2008). Pep Cortés, Actor de teatre, cinema i televisió, Director de teatre. Núria Feliu, Cantant, 
ha col.laborat amb Tete Montoliu i Lucky Guri, Premio de Cultura Popular 1976. Autora del disc-
llibre:”Les sardanes més populars” (2007). Salvador Giner, Dr. en Sociologia per la Universitat de 
Chicago i llicenciat en Dret per la UB, Catedràtic de Sociologia a la UB, Creu de Sant Jordi i President de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Autor de “Ciudadanía, desigualdad social y Estado de Bienestar” (2003). 
Lluís Llongueras. Beth Rodergas, Cantant, Actriu, Model. Pepe Rubianes, Actor. Lluís Soler, Actor de 
teatre, cinema i televisió. Josep Maria Terricabras, Doctor en filosofia i ciències de l’educació per la 
Universitat de Barcelona i doctor per la Universitat de Münster (Alemanya). Catedràtic de Filosofia i de 
laCàtedra Ferrater Móra de Pensament Contemporani a la Universitat de Girona. Autor de “Ètica i 
llibertat” (1983).  Verónica Cuevas de Barberàdel Vallés, Enric Ases d’Olesa de Bonesvalls, Santi Fornell 
de Balsareny, Xavier Batllés de Barcelona, Nèstor Cabañas Lòpez de Barcelona, Ton Dalmau de 
Vilanova, Roger Cremades de Gandía, Alfonso López de Barcelona, Mercé Llenas de la Llagosta, 
Valverde Edo Cercós d’Hostalets de Pierola. 
 

A TÍTOL PERSONAL, DONEN SUPORT AL MANIFEST ANTICORRUPCIÓ: Maria del Mar Fernandez de 
Vilanova i La Geltrú, Xavier Garcia d’Horta de Sant Joan, Pere Alegria i Seijas de Rubí, Carles Aumedes i 
Buch, Barcelona, Carles Romagosa, Barcelona.  

 


