Fa poc més d’un any un grup de veïns i veïnes del Prat de Llobregat creàvem la
plataforma “Ni un pam de terra”, amb l’objectiu de frenar les diverses agressions
al territori dins del nostre terme municipal, entre les quals destaquen els plans
d’expansió urbanística de l’ARE Eixample Sud i el Prat Nord, així com el projecte
d’ampliació de l’aeroport.
Avui i aquí podeu veure en directe les conseqüències de la desastrosa política
urbanística i mediambiental que tant des de l’Ajuntament del Prat com des de la
Generalitat s’ha impulsat els últims anys. Davant nostre, les màquines inicien les
obres d’urbanització de la segona fase de l’ARE Eixample Sud, de 19 hectàrees,
1.260 habitatges i equipaments, que arriba fins a tan sols 100 metres de la llera
del riu Llobregat.
Les màquines van entrar als camps pocs dies abans que la Comissió Europea
obrís un expedient d’infracció a Espanya per la degradació del delta del
Llobregat. I les obres d’urbanització han continuat malgrat que Depana i SEO
Birdlife sol·licitessin a les administracions implicades la paralització immediata
de tots els projectes que s’estan desenvolupant a l’Àrea Important per a la
Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) 140 Delta del Llobregat.
Just aquí, on ara hi ha piles de terra, fa unes setmanes s’hi podien veure més de
vint espècies d’ocells. Recordem que ens trobem en una zona d’especial interès
per les aus, com han explicat els companys de SEO i Depana. Malgrat això, el
ciment ja comença a ocupar els voltants de la masia de Cal Xicomèdia, allà, a
l’altre cantó del Camí de la Marina.
Des de l’Ajuntament se’ns ven l’ARE Sud com una via necessària per a resoldre
el greu problema d’accés a l’habitatge. No ho compartim. No es pot tornar a caure
en l’error de fomentar l’accés a l’habitatge a través la nova construcció en
terrenys rústics. S’han de cercar alternatives per a fer front a la necessitat
d’habitatge social i assequible dins de la trama urbana consolidada, prioritzant
les polítiques de regulació del mercat, la rehabilitació d’habitatges buits i la
corresponsabilitat del sector privat. Davant la situació d’emergència climàtica,
aquesta opció pren força com l’única via possible. No tenim Planeta B.
Els últims mesos, hem convocat manifestacions, concentracions, hem defensat
una moció al Ple de l’Ajuntament, hem fet performances, hem presentat una

queixa al Síndic de Greuges, hem plantat enciams, bledes i espinacs, que han
estat aixafats aquests últims dies. I és que les obres també han acabat amb el
Camp de la Bunyola, el projecte d’hort comunitari que tenia la intenció de donar
un altre ús possible a aquesta zona, el cultiu ecològic per part dels veïns i veïnes.
Orelles sordes i ulls clucs davant dels requeriments de la Comissió Europea i les
entitats ecologistes. Aquesta ha estat la resposta de l’Ajuntament del Prat i també
de la Generalitat. El govern municipal, liderat per Lluís Mijoler, dels comuns,
intenta vendre una imatge ecologista, per tapar així, amb tota la seva maquinària
de propaganda, l’aposta que fan per l’expansió urbanística. Una lliçó de
greenwashing de manual, que com a tal, només és cartró pedra i amaga al
darrere un model de creixement basat en el totxo.
Avui estem tristes però també esperançades. Hem fet tot el que estava a les
nostres mans per defensar el territori i continuarem fent-ho. L’ARE Sud només
és un més; un de tants projectes urbanístics que amenacen el territori a la nostra
comarca i al nostre municipi. Aquesta és la primera batalla, en tenim moltes més.
Tenim molt fronts oberts en defensa del territori, a tota la comarca. Però com
dèiem al principi, ens sentim molt ben acompanyades. La lluita ecologista és la
lluita de totes.
No ens aturaran!

