Ha de tenir futur el polígon de
Sant Marçal-Can Vies?

FA DOS ANYS...
• Més de 1200 al·legacions en contra (més de 300 de
Castellví de la Marca)
• 25 ajuntaments (entre ells Castellví de la Marca),
Consell Comarcal... van aprovar la moció demanant
la moratòria del projecte fins a la finalització del Pla
Territorial de la Vegueria Penedès i apostar per una
regió agroalimentària.
• Qalidès, Corpinnat, CEPVI i moltes altres empreses i
entitats del territori també van signar en contra.

I ARA, QUÈ HA PASSAT?
• El 19 d’agost del 2021 l’ajuntament va aprovar en
el ple ordinari fer la petició a la Generalitat de reprendre els treballs per tirar endavant la construcció
del Polígon de Sant Marçal - Can Vies.
• El dia abans, un grup de veïns/es ens vam reunir
amb l’alcalde per recordar-li el compromís d’esperar
l’aprovació del Pla Territorial, i demanar ajornar el
ple fins després de la verema. Tot i així es va tirar
endavant.

• Es van dur a terme unes assemblees amb el suport
d’una mediadora per preguntar com havia de ser
aquest polígon, però la decisió de tirar-lo endavant
ja estava presa.

RESPOSTES!
• No s’ha explicat els motius de tanta urgència en
tornar a activar la creació del polígon.
• No s’ha esperat al desenvolupament del pla territorial del Penedès.
• No s’ha consultat a la població sobre el tema.
• Per salvar els/les treballadors/es de la Bosch, no
són necessàries 100 hectàrees d’un nou polígon.
• Sense saber quina empresa es farà càrrec dels treballadors/es, no es pot saber les necessitats que té.
• Un polígon no millorarà la qualitat de vida de Castellví de la Marca.
• No cal triplicar l’actual superfície industrial del municipi.
• Ens parlen dels beneficis del nou polígon, però no
sabem quin és el cost de manteniment d’aquest.

UN ALTRE POLÍGON NO ÉS NECESSARI

El 40% dels
polígons de l’Alt
Penedès estan
buits i tenim 267
naus desocupades
segons un estudi del
Consell Comarcal

Els autònoms donats
d’alta d’agricultura són 1/4
part de tots els
autònoms del
municipi (44 de 156

Al Baix Penedès hi ha
800 hectàrees de
polígons industrials, repartides
en 36 polígons

Tenim més de 10
cases rurals i 12
empreses elaboradores de vi/
cava al municipi

autònoms al municipi)

8.567 hectàrees,
el 40% de la superfície
total cultivada al
Penedès està dedicada
a l’agricultura
ecològica

Estem en emergència
pel canvi climàtic.

L’Enoturisme també és una activitat econòmica que
no malmet el territori

“És un error de planificació gravíssim substituir la verda i productiva
Vegueria per grans ports secs de
logística asiàtica. Col·lapsa, contamina i destrueix el potencial equilibri que necessita la metròpoli.”
CEPvi (Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola)

REIVINDIQUEM

Que abans d’iniciar nous projectes
s’ocupin els espais industrials existents.
Caminar cap a una regió agroalimentària.
Donar valor paisatgístic al territori i
una viticultura rica i activa.
Davant les agressions al territori,
mobilitzacions! Som Penedès i no
volem esdevenir metropolitans!

Davant el canvi de criteri del 2019,
volem un major consens a l’hora de
decidir el futur del municipi.
Més democràcia i participació real.
Que es compleixi l’aprovació de les
mocions de fa dos anys.
Volem tota la informació que els
tres ajuntaments tenen sobre la taula i que no publiquen des del 2019.
Que les polítiques públiques es facin
pensant en el conjunt de la població
i no cada municipi pels seus propis
interessos.

aturemcanvies@gmail.com

