
AL·LEGACIÓNS A l'estudi informatiu del nou traçat del
tram Olot-Enllaç amb la C-38 de la N-260

El (president de l'ANEGx), actuant en nom propi 
i de l’entitat

 AGRUPACIÓ NATURALISTA I ECOLOGISTA DE LA GARROTXA (ANEGx),
amb seu al Mas Les Mates, del carrer Mestre Falla  47 

de la ciutat d'Olot, CP 17800
 telèfon 872 213 016 // mòbil 604 184 950.

EXPOSA: 

Que hem estat informats del nou traçat del tram Olot-Enllaç amb la C-38 de la
N-260 previst pel Ministeri de Foment i la Generalitat i, conseqüentment, s'ha
obert el preceptiu període d’informació pública i de presentació d’al·legacions
per aquelles persones o entitats que ho considerin oportú.

Que formulem les al·legacions  que es diran i  que basem en les següents
consideracions:

A) ANTECEDENTS I  NECESSITAT D’UN NOU TRAÇAT

L’Agrupació  Naturalista  i  Ecologista  de  la  Garrotxa  no veu recomanable  un
traçat nou respecte a la carretera N-260 al seu pas pel municipi de la Vall de
Bianya,  tal  com  proposen  els  projectes  d’obra  pública  presentats  per  la
Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Foment, entre la A-26, a partir de la
variant nord d’Olot i la zona propera al càmping de la Vall de Bianya, situada a
l‘inici del tram dels túnels del Capsacosta. 

Ni l’actual volum de trànsit, ni les previsions futures, indiquen la necessitat de la
construcció d’una via enterament nova per connectar Olot amb els túnels del
Capsacosta, ni  la obertura o desdoblament d’un nou tram de la  N-260 que
travessi longitudinalment la plana de Bianya. A banda de la despesa econòmica
que  representen,  més  pròpia  de  moments  d’eufòria,  aquests  projectes  van
acompanyats d’un gran impacte sobre el territori, a més de la incongruència
d'aquest planejament sota l'amenaça real de l'esgotament dels combustibles
fòssils  i  la  contribució  al  problema  inajornable  del  canvi  climàtic,  tal  com
evidencia l’últim informe del grup intergovernamental d’experts sobre el canvi
climàtic  (IPCC,  2014:  http://www.ipcc.ch/).  Un  preu  molt  alt  i  un  projecte
forassenyat que no es veu justificat per les necessitats reals de la regió ni en
l’actualitat ni en el futur. 



Les raons de la construcció d’aquesta nova carretera obeeixen a un projecte
estatal,  d’acord  amb  la  Generalitat  de  Catalunya:  El  denominat  “Eje
Transpirenaico”,  que  pretén  unir  transversalment  en  direcció  est–oest   les
comarques   pirinenques  entre  Portbou  i  Jaca.  Una  via  ràpida  que  pugui
desplaçar el  turisme i  les mercaderies de la Costa Brava i  França cap a la
Cerdanya, Andorra i el conjunt de zones turístiques dels Pirineus.
Una obra descomunal en la qual la mobilitat equival a la destrucció irreversible
en alguns llocs per on ha de passar, com és el cas de la Vall de Bianya, on
sense  cap  sensibilitat  es  pretén  construir  una  mena d’autovia  (ampliable  a
quatre carrils) que ha de sentenciar el progrés i desenvolupament del municipi.
En aquest document exposem tot el contrari ja que no es preveu cap impacte
positiu  d’aquesta  infraestructura  sobre  el  turisme  familiar  de  qualitat  de  la
Garrotxa  i  en  canvi  sí  que representa  un impacte  negatiu  indubtable  sobre
aquest atractiu.
Cal recordar que l’antiga carretera, propietat de la Generalitat, va ser cedida fa
poc  a  l’Estat,  en  una  operació  premeditada  per  tirar  endavant,  sense
problemes, aquest projecte.

B) AL.LEGACIONS

1. La  obra  implicaria  la  important  pèrdua  i  fragmentació  de  diverses
finques amb un sòl agrari d’altíssima qualitat, afectant pràcticament
tota la zona més fèrtil de la vall, serà una nova pertorbació sobre la fràgil
economia agrària de la gent  del  camp i  una quasi  segura disminució
d’una font molt important d’ingressos municipals lligats al turisme rural.

2. El turisme és un sector econòmic clau a la comarca. I els turistes que
venen  a  la  Garrotxa  a  fer-hi  estada  busquen  precisament  gaudir  el
paisatge, el silenci i la tranquil·litat que ofereix el territori, únic i especial;
aquesta obra significa perjudicar un  actiu de la comarca que és el seu
patrimoni natural, paisatgístic i hipotecar-ne el futur. Considerem així que
l’aposta de convertir una zona de gran valor paisatgístic, pel que fa al
medi rural i natural, en un lloc de pas configurat per un eix viari de gran
impacte i de poca utilitat real, és sota la nostra visió un greu error i una
actuació lesiva pel territori. 

3. L'estratègia de comunicacions que es proposa dibuixa dos eixos: un de 
paral·lel a la frontera, conegut com a Eix Pirinenc, i un que travessa en 
diagonal fins a la frontera, el que inclou l'eix Vic-Olot-Figueres com a 
derivada de l'Eix Transversal que proposa fer drecera al trànsit provinent
de l'interior, de Catalunya i d'Espanya, cap a la frontera. Els dos eixos es
creuen justament en el punt ara posat a exposició pública.  La pretensió 
d'una àrea logística transfronterera (a Olot ?) com una aposta de futur 
forma part del mateix paradigma de la bombolla immobiliària i financera 
que ens han portat a la crisi.

4. Aquest  plantejament  no  resulta  demandat  realment  ateses les  dades
actuals o previsibles ni seria operatiu malgrat els costos importants que



comportaria en els camps econòmics, territorials i  ambientals.  Un eix
pirinenc de dos+dos tampoc té funció estratègica coherent amb el
territori  o  amb  les  necessitats  de  les  comarques  afectades.
Dependre  de  visions  equivocades,  o  actuar  per  necessitats
estratègiques que no s'ajusten a les necessitats,  dóna l'esquena a la
realitat  amb  uns  efectes  perjudicials  per  l'economia,  el  benestar  i  el
patrimoni natural. Tanmateix, la pèrdua d'oportunitat que ocasiona una
inversió mal enfocada condiciona el nostre esdevenir immediat i futur de
tal manera que aquesta visió equivocada, i aquest planejament erroni,
han  de  ser  frontalment  discutits  i  han  de  tenir  la  ferma oposició  del
territori i de les institucions.

5. Una estratègia de comunicacions ha de projectar amb les previsions dels
vinents  decennis  i  si  visualitzem  correctament  les  necessitats  i
condicionaments  dels  propers  20-40-60  anys  sembla  obvi  que  no  es
poden  ignorar  els  costos  ambientals,  els  de  l'energia  i  de  les
necessitats  socials  i  territorials pel  que  fa  a  modes  de  mobilitat
sostenibles i ajustats. En cap cas han estat atesos de forma rigorosa i
coherent en aquesta proposta.

6. El cost tan elevat d'aquest projecte respon a una  inèrcia d'inversions
propiciades  pels  mateixos  sectors  de  contractistes  i  empresa
d'obra  pública  que  ha  comptat  amb  grups  de  pressió  ben
posicionats i  vinculats a les administracions i  a algunes cúpules
polítiques  amb  les  que  estableixen  complicitats,  com  les
denominades portes giratòries, o directament amb sistemes dubtosos de
finançament  dels  partits  i  clarament  corruptores  de  la  sobirania
democràtica. Al mateix temps el cost d’aquesta obra hipoteca la inversió
en serveis públics bàsics que els ciutadans i ciutadanes haurien de tenir
a l’abast.

7. El  preu dels carburants momentàniament han estat moderats sembla
ser  que per  la  disputa comercial  entre els  principals  productors i  per
raons de geoestratègia. Els grans dependents que som nosaltres no ens
en podem refiar, ni podem ignorar l'amenaça certa dels increments de
preus que han de venir irremissiblement segons tots els entesos. Les
modalitats de transport i comunicacions que no tinguin present aquest fet
son irresponsables clarament.

8. El veritable desencallament, la oportunitat que podria superar la situació
de les comunicacions de la comarca de la Garrotxa  hauria de tenir una
estratègia de futur que no ignori els grans paradigmes del segle XXI: el
canvi climàtic a escala global ja no és discutit per les persones amb
sentit  comú,  tot  i  que  sembla  ignorat  en  algunes  de  les  propostes  i
determinacions  que  formulen  les  administracions.  Aquesta  manca  de
coherència de certes elits administratives i tècniques ha de ser discutida
i  confrontada  per  situar  la  nostra  societat  i  les  comarques  avui
interpel·lades  en  condicions  menys  desfavorables.  Dependre
exclusivament  de  recursos  en  vies  d'esgotament  i  apostar  per
estratègies suïcides no ha de ser acceptable.



9. La comunicació ferroviària és ignorada de manera sistemàtica com
a mode de transport que podria esquivar una bona part dels problemes
esmentats. Hi ha una contradicció molt singular i grollera entre l'impuls a
les costoses, i ineficients en la majoria de traçats, línies de tren d'alta
velocitat i l'abandonament i manca d'actualització del teixit ferroviari d'ús
quotidià,  de  persones  i  mercaderies.  Encara  hi  ha  a  la  comarca  un
sentiment popular i una flama viva que aspira a recuperar i activar les
oportunitats  d'una línia  de tren projectada amb la  mentalitat  d'estalvi,
sostenibilitat i eficiència, dissenyada des de les necessitats i valors del
territori  i  vinculada a  les  oportunitats  i  exigències  del  país  en  el  seu
conjunt. 

10.Més  que  voler  ser  una  cruïlla  de  comunicacions  seguint  velles
estratègies  d'autovies  de  dos+dos  carrils  volem  apostar  per  que  la
comarca  sigui  avantguarda  de  la  recuperació  dels  millors  i  més
moderns  traçats  de  noves  línies  de  ferrocarril,  demandades  i
dissenyades des del  territori  per on han de transcorre, vinculades als
grans  eixos  naturals  de  comunicació  i  robustes  contra  les  febleses,
riscos  i  amenaces  que  comporta  seguir  condicionat  per  determinat
model constructiu fracassat. Alguna modalitat de transport ferroviari pot
ser molt més adaptable a l'orografia de les comarques de muntanya i
fins  i  tot  menys  traumàtica  des  del  punt  de  vista  paisatgístic  i  del
benestar entès amb visió de futur i valors ambientals.

11.El volum de trànsit de vehicles actual a l'àrea projectada és massa
baix com  per  justificar  la  construcció  d'una  via  de  la  envergadura
proposada,  i  a  més  es  troba  en  clar  decreixement  (veure  taula  a
continuació). Un trànsit per sota dels 15000 vehicles diaris no justifica la
construcció d'una via de 2+2 carrils.

12.La  anàlisi  sobre  els  diversos  trams  del  projecte  tampoc  veu
necessària  la  construcció  del  túnel  de  connexió  entre  la  ciutat
d’Olot per la seva variant nord i la Vall de Bianya, tal com indiquen
les diverses opcions del projecte presentat, sobretot el d’aquest projecte
final molt més agressiu que el túnel previst anteriorment a l’Hostal del
Sol,  on la opció per la muntanya de Sant Valentí i sortida a Llocalou,
que si bé  redueix el impacte visual i sonor, aboca la seva sortida nord
en plena vessant obaga, al inici de la vall i que condiciona el traçat de
les  obres  sobre  la  zona  de  més  valor  paisatgístic  i  ambiental  del
municipi. El traçat inicial que apareix com vàlid  per totes les opcions,
continua per la obaga, un cop més esmentem, el lloc més emblemàtic en



el  rang  de  la  qualitat  i  biodiversitat  d’un  paisatge  més  propi  d’uns
ambients atlàntics i difícilment reproduït fora d’algunes valls dels Pirineus
humits,  format per un espai  ombrívol  amb cases de pagès,  pastures,
conreus i un teló de fons format per un tapis forestal de boscos mixtes
caducifolis. La visió i presència d’un impactant eix viari sobre aquesta
zona és una falta de sensibilitat que ratlla el menysteniment pel conjunt
del territori i la multitud de finques i masies que es veuran afectades per
la  gran proximitat  de l’autovia.  Tant  en el  projecte Est  com les dues
variants Oest, la carretera passa a tocar de moltes cases de pagès, amb
el que això significa:
Afectació sonora
Impacte  paisatgístic
Ocupació de sòls i dificultats per l'activitat ramadera i agrària 
Pèrdua important de la qualitat de vida 

13.Per altra banda, els establiments que ara atrauen una clientela que ha
costat  temps  a  consolidar,  turistes  i  gents  del  territori,  amb  el
desplaçament  del  trànsit,  ferirà  greument  aquestes  economies
familiars .

14.El tram de la part obaga que afecta la vall de Bianya es traçat en
zones  geomorfologicament  inestables, ja  que  la  zona  de  peu  de
muntanya composta per acumulacions col·luvials tenen el seu origen en
antics cons de dejecció que en èpoques de gran precipitacions poden
presentar moviments gravitacionals. El fet d’obrir talussos sobre aquests
dipòsits, pot desestabilitzar la seva compactació i generar  lliscament i
solifluxió  dels   materials  amb  el  que  això  podria  comportar  per  la
seguretat del traçat. Es possible que alguns d’aquests cons de dejecció
encara  presenti  moviment,  es  per  això  que  demanem  una  revisió
acurada  sobre  el  tema,  ja  que  aquest  aspecte  no  es  veu  tractat  en
l’Estudi d’Impacte Ambiental elaborat per Foment.

15. Impacte Mediambiental: Mediambientalment, considerem alguns punts
que creiem haurien de ser suficients per fer aturar i revisar el projecte:

15.1.  La proximitat de la via a les zones forestals de la obaga, tindrà
una incidència negativa  sobre la  fauna vista  la  fragilitat  d’algunes
especies  presents  i  objectes  de  protecció  especial  segons  la
Directiva Aus 79/409 d’àmbit europeu. La muntanya de Sant Valentí-
Sant  Miquel  del  Mont,  és  una  zona  de  nidificació  i  presència  de
l’aligot  vesper  (Pernis  apivorus),  l’àguila  marcenca  (Circaetus
gallicus) i  l’àguila  calçada  (Aquila  pennata) inclosa  aquesta  en
l’annex 2 de la Directiva. També el picot negre (Dryocopus martius),
espècie  que recentment  ha  colonitzat  la  zona,  precisament  per  la
seva relativa maduresa ecològica, és una espècie protegida per la
mateixa directiva. En aquest cas hi ha localitzats clarament alguns
nius  molt  propers  a  la  zona  d’afectació.  Una  espècie  de
micromamífer  classificat  proper  a  l’amenaça  per  la  Unió
Internacional  per  la  Conservació  de  la  Natura  (UICN),  la  rata
cellarda (Eliomys quercinus), ha estat citada a la zona per experts en



fauna. L’acostament de la via a la zona forestal pot tenir incidències
greus,  al  menys  sobre  aquest  conjunt  d’espècies  properes  a
l’amenaça. La legislació catalana, en el  seu Pla Especial  sobre el
decret  de  conservació  d’espècies  molt  amenaçades,  situen  pel
trencalós (Gypaetus barbatus) dins l’àrea afectada per aquest Pla
Especial, amb el seu límit sud situat a l’actual N-260 A, entre Olot-
coll de Canes i Vallfogona del Ripollès, per tant l’obaga de la vall de
Bianya queda inclosa dins l’àrea esmentada. Sens dubte la fragilitat
d’aquesta  espècie  no  es  veurà  gens  afavorida  donada  la  seva
migrada presència.

15.2 Ressaltem també els  ambients humits de la vall de Bianya,
no només els ecosistemes fluvials,  com a corredors de fauna que
representen,  sinó  també  les  zones  pantanoses  que  s’inunden
periòdicament o en alguns casos de manera permanent, com és el
cas de la bassa que hi ha als Morrals, un dels reductes que resten
d’uns  antics  aiguamolls  més  importants.  Es  tracta  de  zones  de
funcionalitat  periòdica i  a simple vista residual,  però que tenen un
paper important pel manteniment de la biodiversitat. És especialment
destacable la presència d’ocells aquàtics hivernants de la família dels
Ardeids, que troben en aquestes ecosistemes humits de La Vall de
Bianya una zona d’alimentació i repòs. Una d’aquestes espècies per
exemple  és  l’Agró  blanc,  una  espècie  catalogada  en  perill  a
Catalunya  segons  els  criteris  regionals  establerts  per  la  UICN,  i
contemplada  i  protegida  per  la  legislació  estatal  i  internacional
(Directiva 79/409/CEE, Ley 42/2007, Reial Decret 439/1990, Decret
Legislatiu 2/2008). També les aus de pas troben a la vall de Bianya
un  lloc  de  repòs.  El  projecte  d’obra  que  es  vol  dur  a  terme  pot
malmetre els ecosistemes aquàtics de la Vall de Bianya i això va en
detriment de la biodiversitat present en aquest territori.

16.No veiem en el conjunt d’aquestes actuacions cap benefici pel municipi
de Bianya, ni  es justifica pel que fa a Olot, Sant Joan les Fonts o Les
Preses, excepció feta de la descongestió viària sobre les nuclis urbans.
Una descongestió que des de la nostra entitat justifiquem que s’hauria
de fer mitjançant un  canvi decidit i ferm cap a un  model de mobilitat
sostenible, que inclouria un gran augment de l’ús de la bicicleta pels
desplaçaments  intraurbans,  el  transport  públic  pels  desplaçaments
interurbans, incloent la opció del  tren com una possible estratègia de
futur, i la potenciació dels vehicles ecològics pels desplaçaments privats.
Des  de  la  nostra  entitat  reclamem  en  tot  cas  un  projecte  de  baixa
intensitat  fet  amb  una  visió  d’optimització  de  les  actuals  estructures
viaries, per tal d’agilitzar i disminuir el temps invertit en el recorregut, al
mateix temps que presentar una afectació ambiental mínima.

17.Sorprèn que es pretengui desenvolupar una obra pública d’envergadura,
dissenyada sense cap respecte sobre un territori amb una singularitat
paisatgística gens habitual dins els dominis mediterranis, sobretot quan
pensem que hi haurien alternatives menys agressives i adequades a la
realitat viària actual i futura, elaborades com ja s’ha dit abans a partir de



l’optimització de la xarxa actual, una aposta per un model sostenible i
algunes intervencions lligades a fluïdificar el transit i evitar el seu pas per
zones urbanes, principalment al nucli de la Canya.

18.Tot el procés s'ha dut a terme sense tenir en compte la participació
ciutadana. Trobem que és imprescindible facilitar les vies i deixar prou
espai i temps per a que ciutadans, col·lectius i entitats participin al debat
i la valoració de la execució d'una obra com aquesta i  es prengui en
compte  la  seva veu i  la  seva voluntat.  És inacceptable  la  manca de
inclusió  i  voluntat  democràtica  que  no  integra  de  cap  manera  a  la
ciutadania per a l'exercici de la seva sobirania al territori. 

19. Impacte en el  Patrimoni arquitectònic sobre l'església romànica de
Sant Andreu de Sucarrats: A la sortida del túnel previst a la zona de
Llocalou, el traçat es dirigeix cap l’ermita romànica de Sant Andreu de
Socarrats, edifici romànic  que representa  la construcció més antiga de
la vall i  que es veurà fortament afectada per les obres en el moment
d’execució i posteriorment pel pas continuat de vehicles. Cal recordar
que  l’edifici  va  resultar  fortament  afectat  en  la  seva  estructura  pels
moviments sísmics històrics i per tant unes obres fetes amb maquinaria
pesant  i  altres sistemes d’alta  incidència microsísmica poden generar
efectes greus sobre l’edificació.

20. Impacte sobre jaciments paleontològics rellevants: Proper a l'església
de Sant Andreu de Socarrats, en el torrent proper on hi ha el denominat
Clot dels Llops, hi ha un jaciment notable que no ha estat pràcticament
investigat,  en  el  qual  s’han  trobat  molars  de  mamuts,  espècie
quaternària amb molt poques cites a Catalunya. Al Museu de la Garrotxa
s’hi poden trobar les mostres recollides i la informació que esmentem.
Entenem que l’acció de les obres poden malmetre i fer desaparèixer la
possibilitat  d’una campanya de prospecció a la cerca d’algunes altres
restes  de  la  mateixa  espècie  o  d’altres  que  es  podrien  localitzar  en
aquests dipòsits col·luvials.

21. Incidència dels  factors climàtics locals:  L’Estudi  d’Impacte de l’obra
obvia un tema de certa rellevància; si que hi trobem una extens estudi
hidràulic, però no climàtic, al menys en el que es refereix a la presència
del gel, la neu i la boira, que són habituals en aquesta part de la vall.
La construcció de l’obra en el tram de tres quilòmetres que recorre la
part  obaga  de  la  vall,  circula  per  una  zona  on,  a  partir  del  mes  de
novembre i fins les primeries del mes de març, desapareix la radiació
solar i la zona queda sotmesa a una ombra total, fet que condiciona la
presència de sòls molt humits i coberts de gebre, a part d’una innivació
persistent en el cas d’algunes nevades que, si bé no presenten gruixos
importants,  si  que  mantenen  dies,  si  es  compara  amb  les  zones
assolellades del municipi, on el gel i la neu desapareixen ràpidament. La
inversió de temperatures afavoreix a més la presència de més de 50
dies a l’any amb boires matinals que dificulten fortament la visibilitat,  una
combinació de factors meteorològics que afecten molt directament



la  seguretat  del  trànsit  rodat  i  que haurien  de fer  repensar  aquest
traçat.

C) CONCLUSIONS

Atesa aquesta quantitat de condicionants respecte a la construcció d’aquesta
via, demanem des de la nostra entitat, l’aturada d’aquest projecte que significa
una agressió greu pel medi natural i  un menyspreu vers els seus habitants;
alhora que demanem que es faci  un plantejament seriós sobre el  model  de
mobilitat global al nostre país per una banda, i  del model intracomarcal a la
comarca de La Garrotxa per altra banda, per tal d’adequar les estratègies a
seguir a les necessitats del futur. Un futur que, des de la nostra entitat i en
consonància  amb  els  informes  d’experts,  immediatament  ha  de  dependre
menys dels combustibles fòssils per minvar el canvi climàtic antropogènic, ha
de potenciar l’economia local, social i familiar per tal de mantenir els elements
singulars i l’equilibri en l’economia, i ha de respectar i millorar l’estat de salut
del patrimoni natural per tal de mantenir i millorar la biodiversitat.

DEMANEM:

1. Que  tingui  per  formulades  aquestes  al·legacions,  dins  el  tràmit
d’exposició pública, per tal que sigui pres en consideració els arguments
del document abans que se sotmeti a aprovació provisional. 

2. Que es desestimi aquest projecte i es formuli un veritable participació i
avaluació  de  les  diverses  alternatives;  atès  que  ara  tampoc  hi  ha
disponibilitat pressupostària per la seva execució immediata.

3. Que es respecti la transparència administrativa i el dret a la participació
ciutadana. En cap cas s'han enviar els projectes en període d'exposició
pública sense descomptar els temps de vacances i de menor activitat
dels col·lectius i persones interessades. Els terminis d'exposició  haurien
de ser de dos mesos.

Olot, 29 de gener de 2015

Signatura: 
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