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La Generalitat contracta una empresa de
Sumarroca i un fill de Pujol per a un projecte
denunciat pels ecologistes

El Servei Meteorològic de Catalunya va contractar els serveis
d'Entorn, una empresa de la família Sumarroca i de la qual és
directiu Pere Pujol Ferrusola, per fer un estudi que justifiqui un
polèmic projecte dins del Parc Natural del Montseny. Partits
polítics com la CUP i ICV-EUiA i grups ecologistes demanen la
retirada d'un projecte que pot comportar canvis en el nivell de
protecció ambiental per permetre la urbanització del turó de
l'Home. L'organisme meteorològic, dirigit per Oriol Puig, germà
del conseller Felip Puig, va contractar una empresa molt propera a
Convergència i que està sota investigació judicial pels seus estudis
sobre parcs eòlics i per haver guanyat polèmics contractes en els
últims anys de Govern de Jordi Pujol.

Marc Font

El Servei Meteorològic de Catalunya va contractar els serveis d’Entorn, una empresa de la família
Sumarroca i de la qual és directiu Pere Pujol Ferrusola, per fer un estudi que justifiqui un
polèmic projecte dins del Parc Natural del Montseny. Partits polítics com la CUP i ICV-EUiA i
grups ecologistes demanen la retirada d’un projecte que pot comportar canvis en el nivell de
protecció ambiental per permetre la urbanització del turó de l’Home. L’organisme meteorològic,
dirigit per Oriol Puig, germà del conseller Felip Puig, va contractar una empresa molt propera a
Convergència i que està sota investigació judicial pels seus estudis sobre parcs eòlics i per haver
guanyat polèmics contractes en els últims anys de Govern de Jordi Pujol.

La Generalitat vol construir el Centre de Referència de la Meteorologia a Catalunya (CRMC) al cim
del turó de l’Home, on precisament des del 1932 hi ha un observatori meteorològic. El projecte del
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) suposaria enderrocar l’edifici actual i aixecar-ne un de nou.
Perquè tiri endavant, és imprescindible l’aprovació d’una modificació urbanística que permeti la
construcció a l’espai, que no és possible amb el que estableix actualment el Pla especial de protecció
del Parc Natural del Montseny. I en la justificació d’aquesta actuació hi entra Entorn, empresa
presidida per Carles Sumarroca Coixet —el patriarca de la nissaga empresarial, amic de Jordi Pujol i
fundador de CDC— i en la qual treballa des de fa més de dues dècades Pere Pujol Ferrusola, el quart
fill de l’expresident de la Generalitat.

Els canvis des del punt de vista urbanístic que implica el projecte han alarmat els ecologistes, que,
agrupats en la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, en reclamen la retirada i
adverteixen que el que hi ha darrere són “interessos especulatius” que pretenen que s’obri la porta a
la urbanització de la zona. Tot i que el CRMC és un projecte del Servei Meteorològic de Catalunya,
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una empresa pública dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, de moment el finançament ha anat a càrrec de la Diputació de Barcelona. L’organisme
supramunicipal s’encarrega de gestionar el Parc Natural del Montseny, juntament amb la Diputació
de Girona.

El 17 de desembre de 2013, la Diputació de Barcelona va signar un conveni de col·laboració amb
l’SMC per “impulsar la instal·lació i el desenvolupament” del CRMC al cim del turó de l’Home. A
partir d’aquest conveni, l’ens provincial ha destinat de moment gairebé 250.000 euros al projecte,
100.000 el 2013 i 150.000 l’any passat. Entre les actuacions a què s’han dedicat els diners hi ha
diversos estudis i informes. Un d’aquests treballs es va atorgar a Entorn, per un import de 19.965
euros. L’empresa va entregar a l’octubre de 2014 el document Pla Especial Urbanístic: Centre de
Referència de la Meteorologia de Catalunya, un encàrrec del Servei Meteorològic.

Entre moltes altres qüestions, el document justifica la necessitat del CRMC i dels canvis de
planejament urbanístic que s’han de fer per poder-lo portar a terme. En aquest sentit, planteja tres
possibles alternatives: l’aprofitament de l’edifici actual, l’Observatori de Muntanya del Montseny;
l’enderrocament de l’immoble i la renúncia del projecte, i, finalment, l’enderrocament de
l’observatori i la construcció al seu espai del CRMC. La darrera opció és l’única que recomana i
justament és la que defensa el Servei Meteorològic. L’estudi d’Entorn assegura que l’impacte
ambiental de la nova construcció serà “mínim”, un argument que no convenç els ecologistes. La
finca on s’ubica l’observatori actual és propietat de l’Estat i la Generalitat va demanar-ne la cessió el
2013. 

Contractes polèmics al final del pujolisme
Tant els governs convergents com el tripartit han fet encàrrecs a la consultoria Entorn, però són els
serveis adjudicats al final del pujolisme els que van fer aparèixer força la companyia als mitjans per
les peculiaritats que s’hi donaven. Entre el 2000 i el 2001, les empreses públiques Gestió
d’Infraestructures (GISA) i Regs de Catalunya (REGSA) van atorgar a Entorn Enginyeria i Serveis la
redacció de tres informes d’impacte ambiental. I en els dos anys següents, els darrers amb Jordi
Pujol al capdavant de la Generalitat, la majoria dels informes mediambientals per aconseguir
llicències dels parcs eòlics atorgats per l’Administració autonòmica també van anar a parar a la
companyia. En aquella època, Pere Pujol ocupava el càrrec de gerent d’Entorn, mentre que
actualment forma part de la direcció de l’empresa.

Segons recull la querella que al setembre de l’any passat va presentar Guanyem Barcelona contra
la família Pujol, Carles Sumarroca i Jordi Puig —també germà de Felip Puig—, “algunes
concessions administratives de parcs eòlics van ser atorgades de manera sospitosa a persones de
l’entorn de CDC mitjançant informes d’impacte ambiental elaborats per Entorn SL i Codema
Serveis”. La segona companyia també forma part de l’imperi Sumarroca. En aquell moment, Oriol
Pujol Ferrusola era el secretari general del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
encarregat de concedir les llicències dels parcs eòlics.

Els vincles entre els Pujol i els Sumarroca han estat molt estrets, fins al punt que Núria Claverol
i Marta Ferrusola, les esposes dels dos patriarques, van compartir una empresa de flors i jardineria,
anomenada Hidroplant. Les constructores de la família Sumarroca, fonamentalment Teyco i Comsa-
Emte, figuren entre les que més contractes han rebut dels governs d’Artur Mas.

La CUP, ICV i Barcelona en Comú el rebutgen
El Servei Meteorològic justifica el projecte de construir el nou CRMC al turó de l’Home amb
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l’argument que “esdevindrà un element clau de suport a la recerca relacionada amb l’estudi de
l’atmosfera en àrees de muntanya”. La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
qüestiona les raons científiques exposades per la Generalitat i defensa alternatives, com ara que la
construcció de l’edifici es faci al puig Sesolles, al costat del turó de l’Home, on hi havia una antiga
caserna militar de l’Exèrcit espanyol.

Carles Lumeras, integrant de la coordinadora ecologista, afirma a CRÍTIC que “l’únic interès que
atribuïm a la maniobra és el desig clar de trencar l’actual normativa de protecció del parc. L’objectiu
real no és muntar l’edifici i entenem que amb el canvi de normativa s’entraria en una espiral
perillosa i s’obriria la porta a la urbanització del Parc Natural del Montseny”.

CRÍTIC ha contactat amb el Servei Meteorològic de Catalunya per plantejar-li un seguit de
qüestions sobre el projecte, però no n’hem rebut cap tipus de resposta.

L’oposició a la construcció d’un centre meteorològic en un entorn d’especial protecció ambiental va
més enllà dels grups ecologistes. Fa un parell de setmanes, la CUP va presentar una moció a la
Diputació de Barcelona en què demanava la retirada del projecte. La iniciativa, que va rebre el
suport de l’Entesa del Progrés Municipal —que agrupa els representants d’ICV-EUiA i de Barcelona
en Comú—, no va prosperar per l’oposició de CDC i d’ERC.
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