
NOTA DE PREMSA DE SALVEM MUNTANYANS

La plataforma Salvem Muntanyans amb el suport de Associació Mediambiental La 
Sínia, Boscos en Perill, Salvem el Gaià, Ecologistes en Acció, Grup de Reforestació 
Les Alzines, Associació Cultural la Traviesa, Grup Ecologista de Torredembarra, 
Salvem  La  Platja  Llarga,  GATA,  Gepec,   Canonja3,Renau  Natura,Associació 
terres del Gaià i la coordinadora per la Salvaguarda del Montseny,  davant  l’intent 
de ressuscitar el Pla Parcial de Muntanyans II per part de la Sareb (Societat de Gestió 
d’Actius Provinents de la Reestructuració Bancària) vol manifestar a l’opinió pública el 
següent :
1. La sentència del TSJC ratificada fa just un any pel Tribunal Suprem deixa molt clara 
la  inviabilitat  de construir  en aquest  terrenys,tant  per  la  seva  inundabilitat  com per 
l’efecte de les edificacions sobre l’espai protegit. Sorprèn aquesta insistència en aquest 
projecte per molt que es vulgui vestir de nou, perquè és una reiteració en un tema que 
estava resolt i ben resolt.
2. Salvem  Muntanyans rebutja aquest nou avantprojecte, i avança que s’oposarà amb 
totes les eines legals al seu abast i amb mobilitzacions si s’escau per tal d’aturar-lo. En 
aquest sentit estem segurs que representem la voluntat majoritària de la població de 
Torredembarra que ja es va manifestar en el seu dia amb la recollida de 5.000 signatures 
contraries al projecte.    
3. Muntanyans és un dels pocs espais naturals que queden a la costa catalana i per les 
seves característiques representa un actiu per Torredembarra, però també pel conjunt del 
nostre País. Per aquest motiu  ni estem, ni estarem disposats mai a renunciar als valors 
naturals i paisatgístics que representa aquest espai que a la vegada és un valor afegit a 
l’oferta turística del nostre territori.
4. Salvem Muntanyans entenem que l’oposició al Projecte que ha efectuat durant tots 
aquest anys, ha repercutit de forma positiva no solament en la preservació de l’espai 
natural sinó també en l’economia dels promotors, que d’haver tirar el projecte endavant 
s’haguessin trobat en plena crisi econòmica i amb serioses dificultats per vendre el que 
pretenien construir, tal com ha passat en general en totes les construccions d’aquests 
últims anys.   
5.  Salvem Muntanyans demana al  Govern de Torredembarra,  una  actitud decidida i 
activa  de  rebuig  a  l’avantprojecte,  amb  tota  la  cura  necessària  per  preservar  els 
interessos de la població,  però també amb tota la  fermesa,  és per aquest motiu que 
exigim un pronunciament clar i transparent d’oposició al mateix, i la revisió del Pla 
Urbanístic de la població en el qual encara es contempla la Zona de Muntanyans II com 
urbanitzable.  A la vegada també demanem que s’iniciïn els tràmits per incloure la Zona 
de Muntanyans II dins de l’EIN de Muntanyans per la seva definitiva protecció per la 
qual cosa el Pla General de Torredembarra haurà de modificar la seva classificació com 
a espai protegit, no urbanitzable dins de L’EIN.  
6.  Per  últim  Salvem  Muntanyans  entenem  que  els  tràmits  administratius  i  polítics 
d’oposició al Projecte han d’anar paral·lelament a una oposició social que es faci notar a 
tots els nivells, és per això que properament reclamarem una reunió amb el conjunt del 
Govern de Torredembarra per tal de fixar una estratègia conjunta que permeti impedir la 
viabilitat  d’aquest avantprojecte  i  promourem  properes mobilitzacions de rebuig  al 
mateix.  Aquest diàleg que començarem amb el Govern com a primers responsables, 
l’estendrem a tots els grups polítics alguns dels quals ja ens han fet arribar el seu suport. 
Properament farem públics aquests suports polítics així com també els de les Entitats 
socials que es vulguin adherir a la campanya, prioritàriament de les poblacions del Baix 



Gaià,  però  també  de  col·lectius  afectats  per  projectes  urbanístics  que  lluiten  en 
situacions paregudes.
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