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INTRODUCCIÓ
Desprès del procés de Participa.cat organitzat pel Departament de Territori i “Sostenibilitat”, les
agrupacions socials i organitzacions que formen SOSPENEDÈS volem aportar les nostres
conclusions finals a fi de concretar i precisar els criteris als que hem arribat.
Uns debats interessants, i amb poca participació de determinats grups estratègics (Associació
d’empresaris i representants electes del territori), donat que la seva presència s’ha pogut
comptar amb els dits d’una mà.
Esperem que aquest document pugui contribuir a orientar a l’equip tècnic que té la missió
d’interpretar els conceptes que a continuació exposem, i que concretem en 3 apartats:
urbanisme, infraestructures i economia i entorn, amb un apartat final de Conclusions
acompanyat d’un Programa d’Actuació i d’un Pressupost d’Inversions.
de proposta de gestió territorial, tot recordant els criteris del Pla Territorial, amb els quals estem
d’acord en un 75% de les seves propostes:

Estem d’acord amb tots els criteris del PTP a excepció de:
1. ¨Planificar els espais oberts..” considerem que no són objecte de planificació sinó de valoració,
conservació i potenciació, allunyats de qualsevol indici de “planificació” per considerar-ho
propi de l’urbanisme, o sigui dels espais ocupats.
2. “Moderar el consum de sòl.. sobre l’espai obert” és un concepte que ja pressuposa de per sí,
creixement. L’espai obert no és un objecte “Urbanísticament consumible”. L’espai obert té
un valor propi que cal considerar , no com a reserva per a créixer.
3. No volem “potenciar un model territorial.. mitjançant la potenciació de ciutats i viles
principals”. Donat que l’objectiu no és “créixer”, no s’ha de potenciar cap creixement
concentrat. Tot el sistema és un i per tant no hi ha creixement concentrat en cap de les parts,
tot es desenvolupa harmònicament.
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URBANISME I ACTIVITATS ECONÒMIQUES
1. Moratòria urbanística
Des del principi d’iniciar-se els treballs del Pla Territorial Parcial del Penedès (PTPP),
SOSPENEDÈS ha demanat al Conseller de Política Territorial una moratòria urbanística,
necessària pel lliure desenvolupament de la participació ciutadana, sense traves ni imposicions,
amb la finalitat d’arribar a un consens de definició del Model Territorial. El Departament de
Territori1 no ha tingut la cortesia de complir amb aquesta demanda, ans al contrari. A part de no
retirar el pla del Logis a Banyeres, ha impulsat el Pla logístic de Cal Vies-Sant Marçal (Castellet,
l’Arboç i Castellví); ha redactat un pla d’activitats econòmiques a la Conca d’Òdena, amb la
finalitat de qualificar terrenys per polígons industrials, que ha fracassat; ha facilitat la promoció
d’un conjunt hoteler i d’oci a l’autòdrom de Ribes; ha deixat desenvolupar un conjunt comercial
i residencial sobre els últims aiguamolls de la costa penedesenca a la Plana del Castell a Cunit i
aprova, sota mà, a través de la flamant Comissió d’Urbanisme del Penedès (CUP), plans contraris
als criteris del PT, com el Pla del Carrer Comerç de o la MP de sòl agrícola protegit a logístic, a
Masquefa. A més, a la majoria dels municipis de la costa, se’ls hi permet seguir ampliant el sòl
residencial i industrial tot i sabent que, uns dels problemes de l’atur, és el creixement demogràfic
descontrolat que té lloc en aquests indrets i l’impacte ambiental que segueix destruint el nostre
entorn. Ni cas de la urgència de fer front a la crisi climàtica, econòmica i social, que
s’incrementarà, a partir d’ara, a conseqüència de la pandèmia de la covid19.
Tot i la realitat de la Vegueria Penedès, l’Administració segueix creant al Territori els organismes
oficials amb representants, on la majoria, obeeixen cegament les decisions provinents del
Govern i no qüestionen el seus interessos. La Taula de seguiment del Pla Territorial, creada l’any
2014 per fer de nexe entre el Penedès i la Generalitat; la Comissió d’Urbanisme del Penedès o
la Taula per la Mobilitat, donada la seva composició, no han fet més que accentuar la barrera
entre la presa de decisions dels partits polítics que ostenten el poder i les propostes que neixen
del Territori.

Proposta 01
Declarar la moratòria urbanística en tot el Penedès
Des de SOSPENEDÈS coincidim amb l’Administració en dos objectius molt ambiciosos:
1. Desenvolupar un projecte de Territori basat en una autèntica participació democràtica, i
2. Que el Pla Territorial del Penedès sigui un Model innovador que doni resposta als reptes
dels segle 21.
Per aquests motius cal que, no només, es decreti aquesta moratòria sinó, més important,
que el Departament de Territori sigui conscient del seu paper de servidor públic i retiri els
plans i projectes que ha iniciat i segueix desenvolupant durant la pandèmia. Seguir per aquest
camí només farà que confirmar la hipocresia d’una Administració que, més que estar al servei
del bé comú, es mou per interessos particulars de caràcter clarament insostenibles i contraris
al criteri de la llei, alhora que generen un fort impacte ambiental i social.
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Ens neguem a posar que és també de Sostenibilitat pel greu impacte que les seves decisions o omissions causen
sobre el nostre medi.
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2. Integració i reducció dels sistemes urbans
Tota l’operació de depredació del territori iniciat a mitjans del segle passat ha portat a una greu
desestructuració urbana, social i territorial, amb efectes molt greus sobre el paisatge i,
especialment, sobre la convivència. Gran part de la Regió Penedès, principalment a la costa i a
les valls de l’Anoia, han estat colonitzades de manera brusca sense cap criteri de planificació.
Les urbanitzacions residencials de baixa densitat
A part, hi ha molts polígons ‘industrials’ mig (o totalment) buits o sense serveis, que han
proliferat al llarg i ample d’aquest territori, que s’uneixen a les nombroses urbanitzacions
residencials de baixa densitat disposades al vell mig de les serralades, dels boscos, separades de
qualsevol lligam amb els centres urbans històrics, amb una existència aïllada respecte a les
relacions que les poblacions històriques han mantingut en el seu intern i allunyades dels serveis
més elementals com Salut, Educació o Cultura i sense l’existència d’un centre cívic, molts d’ells,
per haver estat objecte de pura especulació urbanística, consolidant durant molts anys, el
robatori més pervers del territori pel sistema immobiliari i amb la complicitat de les autoritats
municipals i autonòmiques del moment.
Cal, doncs, aprofundir en l’estudi que, sembla ser, han començat les Diputacions i que, el
Departament, ha recollit i han proposat, en els treballs de l’Avanç de Pla, d’organitzar grups i
definir àmbits on poder establir les prioritats per a la seva integració.
En principi, cal recordar que no és gens fàcil reconduir aquesta situació i que els primers que han
de pronunciar-se són els mateixos habitants d’aquests conjunts residencials, ja que es troben en
la disjuntiva de viure en indrets que gaudeixen d’un determinat ‘privilegi’ (un castell entre la
natura, un palau en el camp...) que representa una manera ‘utòpica’ de viure però que, a la
vegada, el seu aïllament els converteix en un hàbitat de costos elevats, tant pels seus habitants
com per les administracions. Uns per les distàncies a recórrer als centres de serveis i pels costos
de manteniment de les infraestructures urbanes i, els altres, per l’obligació d’oferir uns serveis
públic que, donades les característiques esponjades del sol urbà i la distància allunyada dels
centres de serveis, comporten un cost elevat per les arques públiques. Tot això afecta
precisament a l’objectiu de pretendre la necessitat de fer sostenible i dotar de cohesió social el
sistema.
Caldrà dons, continuar i invertir esforços en adaptar aquests sòls urbans a la col·lectivitat i al
medi per fer-los compatibles amb els objectius de reduir la crisi climàtica.
El barri continu de la costa penedesenca
L’altra punt a tractar amb urgència és el front urbà construït al llarg de la costa, on la baixa
qualitat de la construcció i la urbanització, així com la manca de serveis i espais públics (abocats
tots a l’únic espai existent: la platja) i la tendència a la transformació de l’ús residencial de
segona a primera residència l’ha convertit en un barri dormitori depenent del centre metropolità
de Barcelona.
Les dades són preocupants, a Idescat trobem que la majoria dels municipis costaners tenen una
proporció d’un habitatge per habitant, amb una població flotant superior a la censada. Això pot
arribar a ser una greu problema de posar-se en pràctica la diàspora del centre metropolità a la
perifèria que la crisi de la pandèmia a activat i que pot convertir aquest conjunt urbà en una
veritable concentració urbana sense els serveis ni els llocs de treball adequats.
4

Els centres històrics i els seus eixamples
D’altra banda, la nova situació ambiental i sanitària ens porta a la necessitat de replantejar, no
només els polígons urbans desconnectats dels nuclis urbans històrics. Aquests també tenen la
urgència d’adaptar-los a les noves demandes de mobilitat sostenible, d’energia verda de
proximitat, d’accés directe als serveis bàsics. Això planteja la necessitat de revisar, en el seu
conjunt, tots els nuclis urbans i per tant, la revisió dels POUMs s’hauria de fer de manera integral
dins de cada municipi i seguint unes pautes genèriques que hauria de coordinar un equip
interdisciplinari regional. Iniciar els estudis dels nuclis urbans per adaptar-los a aquests nous
criteris per fer front a la crisi ambiental i a l’harmonització territorial.
És també en aquest paquet on s’estructuraria l’ordenament dels polígons industrials aplicant els
criteris d’integració, desaparició o transformació en base a les mateixes línies d’actuació de
racionalització del sòl d’activitats econòmiques.

Proposta 02
Revisar dels Plans Urbanístics Municipals reduint els sòls urbanitzables i no consolidats i
adaptar els centres històrics, els eixamples i les urbanitzacions a la nova situació ambiental,
econòmica i social
Activar, amb urgència i de manera immediata, la revisió del POUMs a escala de l’àmbit
penedesenc, per evitar, precisament, el que està passant avui dia al llarg de la vegueria.
Reduir els Sòls Urbanitzables i Sòls Urbans No Consolidats, residencials i d’activitats
econòmiques, que tenen un clar component de negoci, i gens de servei al bé comú, coordinat
amb el Pla d’Activitats Econòmiques del capítol 3, per integrar-les en el sí dels teixits urbans
existents.
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3. Estudi i potenciació dels teixits productius
Un dels principals problemes que, des de fa anys, pateix la vegueria Penedès, sobretot a la costa
i la Conca d’Òdena, és el desequilibri entre creixement demogràfic i creació de riquesa i activitats
econòmiques.
El creixement demogràfic continua
El creixement demogràfic, tal com hem explicat en el capítol anterior, producte de la diàspora
metropolitana, ha fet reactivar el sector de la construcció d’una manera preocupant2, sota la
mirada indiferent dels gestors oficials del territori, que no saben com (o no volen) actuar davant
d’aquest fenomen que, aprofitant l’expansiu planejament existent dels POUMs de finals
d’abans de la crisi del 2008, segueixen produint barris residencials, accentuant, a curt i mig
termini, la crisi de l’atur a la Regió.
L’excés d’oferta d’habitatges, contraposat a la crisi dels sectors econòmics arrelats al Penedès
(dels sectors de l’automòbil, del vi..), agreugen aquest conflicte. Molts el pretenen resoldre per
la via ràpida i inconscient, d’acceptar al preu que sigui, activitats alienes, que poden oferir llocs
de treball efímers i de baixa qualificació, com el sector logístic. Cosa del tot contradictòria
donades les circumstàncies que hem exposat.
Una regió metropolitana abandonada
És en l’article de Joan Suqué, ”Guia turística del Baix Penedès”3 on s’exposa amb tota la seva
dimensió l’efecte exercit pel centre metropolità sobre els territoris perifèrics, i com la solució
passa per l’estudi de tot el conjunt territorial metropolità, des del centre a la perifèria. El que
succeeix al centre metropolità afecta, com a una ona expansiva, la perifèria, pel que, resoldre el
problema perifèric, s’ha de cercar la solució en el centre de la ciutat. Volem deixar clar la
demanda de que la Regió Penedès sigui present, amb veu pròpia, en els debats i les decisions
metropolitanes.
El dèficit d’activitats econòmiques
Precisament, cal un estudi acurat del procés de creació d’activitats econòmiques al Penedès, en
base a aquest conflicte centre-perifèria. Quines activitats serien adequades i òptimes per fer
front a aquesta situació territorial i social? Ja que és evident que, aquestes, no vindran per la via
de les grans implantacions industrials o logístiques, comprovats els seus efectes negatius a mig
i llarg termini, com ha passat amb la ‘Cristalera’ o la Bosch, o inclús, la crisi del vi i del cava
agreujada, en part, per l’aparició de multinacionals en el sector. Ja que, tot i oferir treball
qualificat, al no tenir el centre de decisions en el propi territori, els grups empresarials a que
pertanyen, en funció dels seus interessos econòmics o estratègics, apliquen polítiques de
deslocalització industrial que impacten negativament sobre el territori on tenen les seves
implantacions industrials.
Per tant les activitats econòmiques, com les vitivinícoles de qualitat, respectuoses amb el medi
i les persones, s’han d’estructurar en el Territori des d’altres paràmetres, allunyats de la
simplicitat del binomi “creació de llocs de treball-polígon industrial o logístic”, sinó a partir del
concepte de societat del coneixement, aplicant el sentit comú i una dosis elevada
d’intel·ligència, iniciant projectes sectorials de rehabilitació urbana, reequilibri residència2

Al Vendrell, a Cunit i, en general a tota la costa penedesenca la proporció d’habitatges està entorn d’un habitatge per habitant

3

https://directa.cat/guia-turistica-del-baix-penedes/
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activitats econòmiques per reconduir la situació, per exemple, dels barris dormitori costaners,
apropant-los als centres urbans metropolitans, amb la millora del transport públic i que, a la
vegada, pugui servir per atraure empreses tecnològiques quaternàries, que implicarien apropar
el treball a la residència i crear nuclis d’activitats, no en polígons industrials, sinó en el mateix
barri residencial. L’atractiu d’un entorn urbà ben equipat i amb contacte amb el mar i la
muntanya, podria tenir millor efecte, per atraure activitats qualificades, que la nova creació d’un
polígon industrial. Aquest seria un tema a tractar en un gran pla per les activitats econòmiques
al Penedès. Cosa que no ha assolit el fallit Pla d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena.
La diversitat de les activitats econòmiques
Caldrà, doncs, estudiar les activitats econòmiques, no només entorn del tema i la situació dels
polígons industrials existents sinó en tota la seva complexitat que, a la vista de la nova situació
de multicrisi s’haurien d’establir, com a mínim, tres grans àrees econòmiques d’estudi
diferenciades:
1. Les activitats econòmiques compatibles amb l’habitatge: serveis a la residència (botigues,
perruqueries, restaurants, etc..) que caldrà potenciar per enriquir un teixit urbà abandonat
per la concentració de grans centres comercials perifèrics i per l’augment de les compres online, però que pot ser re-configurat i recuperat pel teletreball, el sector quaternari de les
noves tecnologies i la introducció novament del comerç i el serveis.
2. L’altra àrea d’activitats econòmiques seria el sistema productiu derivat de les activitats
agràries i els seus derivats a la indústria agroalimentària que, en gran part es situa en els
espais oberts agrícoles productius i que requeriria d’un tractament especial per la seva
importància a nivell, no només productiu, sinó, ambiental, paisatgístic i d’oci.
3. Una tercera àrea seria la dels polígons industrials que caldria una atenció especial en quan
l’estudi de la situació urbana, el grau i nombre d’activitats i la seva valoració en quan si seria
interessant la seva integració en el teixit urbà o caldria una remodelació i transformació a
fons de la seva realitat.
Recordar també que, en altres Plans directors anteriors, s’havia proposat introduir una taxa
d’activitats econòmiques per reequilibrar municipis ben comunicats amb municipis de
muntanya. Caldrà afegir a aquest concepte el deute que la gran ciutat (el centre metropolità) ha
exercit com a depredadora sobre aquests territoris, abocant sobre ells el que la ciutat rebutja.

Proposta 03
Redactat un gran Pla d’Activitats Econòmiques Integrades en els sòls urbans existents
tenint en compte el model territorial obert que es proposa.
Projecte sobre la qualitat i diversitat de les activitats econòmiques adequades a la diversitat
dels teixits urbans i els espais oberts. La relació amb la societat, l’habitatge. Estudi de la
proximitat i la mobilitat sostenible. Introducció del concepte de “Societat del Coneixement”,
Estudi dels polígons industrials i d’activitats econòmiques per reconduir la seva situació a la
integració o desintegració en el territori.
7

Vista aèria de les urbanitzacions residencials de baixa densitat situades a la serralada litoral sobre Cunit

INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT I MOBILITAT SOSTENIBLE
4. No més infraestructures de pas
En els debats ha quedat clar que l’interès per generar més infraestructures de pas no és
necessari, ni per la regió ni per la metròpoli, per dos motius: el model territorial es basa en
l’estructura del paisatge format per l’espai natural i agrícola, aspectes determinants per a la
relació complementaria metropolitana. Per tant, com a accessibilitat interna no requereix cap
més infraestructura de pas ja que aquestes estan suficientment cobertes. I les perspectives de
creixement del trànsit per carretera i ferrocarril no poden ser ampliades si tenim en compte el
conflicte que les densitats de l’entorn metropolità generarien.
Les perspectives de futur condicionades per la crisi climàtica i ambiental generaran canvis
radicals en el comportament que fins ara hem tingut respecte al sistema modal de transport. El
predomini del vehicle privat a motor comença a deixar pas a una nova organització
d’infraestructures del transport públic més complexa, més sostenible, en el cas dels viatgers i,
en el cas del transport de les mercaderies de llarg recorregut passa del camió, que ocupa i
contamina gran part del seu recorregut, a la xarxa ferroviària especialitzada.
La logística euroasiàtica
En aquest punt cal saber diferenciar les mercaderies d’àmbit territorial de les mercaderies
globals de pas. Aquestes segones són les que generen més conflicte i les que se’ls hi ha de donar
solució fora de l’àmbit estricte de l’anomenat ‘Corredor mediterrani’. Les propostes sobre les
infraestructures del transport de mercaderies passarien per la construcció de l’eix transversal
Lleida-Igualada-Manresa-Girona-França connectat amb l’eix Mediterrani València-TarragonaReus-Montblanc-Igualada on es produiria la cruïlla amb l’eix Igualada-Martorell-Port de
Barcelona. Això facilitaria el transport metropolità i a través de viatgers i mercaderies locals del
transport a gran escala de les mercaderies globals evitant el conflicte amb els fluxos
metropolitans.
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La dimensió megaregional
El concepte de regió metropolitana, no només abraça els territoris densament construïts, sinó
també els seus intersticis. Espai construït i espai obert formen un tot, una regió específica
tendent a reequilibrar-se i a complementar-se de manera sostenible. La part de la megaregió
entorn de Barcelona arriba més enllà del Segrià, les Terres de l’Ebre i les de Girona. Un àmbit
territorial molt més gran que la metròpoli en si. Perquè doncs, l’obsessió per concentrar al
Penedès les infraestructures de transport global i les plataformes logístiques? Tenint la
possibilitat de redissenyar un rerepaís que tendeix al despoblament i al que li seria molt
beneficiós, per reactivar-lo, el pas d’infraestructures de transport ben integrades en el territori
i en el paisatge.
El pertànyer a una megaregió ens obliga a pensar de la gran escala a la petita. Però saber on som
és, a més de, pensar en global i actuar en local, invertir els termes i pensar en local i actuar en
global. Aquest ‘feedback’ és el que caldria aplicar en els processos de desenvolupament sobre
una base territorial existent a la que, al introduir canvis externs modifica el seu comportament i
influeix en la presa de decisions a un àmbit més regional.
El desequilibri ferroviari i el transport global
Una visió global ens demostra que les infraestructures de transport ferroviari, d’unes
megaregions neocapitalistes, que suporten grans trasllats de mercaderies, malauradament
encara, conseqüència del desequilibri mundial, no s’han pensat en proporció, ni en ubicació, a
la dinàmica que estan adquirint els ports dels països catalans (València, Tarragona i Barcelona),
ni al trànsit de l’eix Madrid-Saragossa-Lleida.
Els ports creixen mentre les xarxes de transport específiques i, mitjanament sostenibles, que
serien els eixos ferroviaris especialitzats, estan en mans dels camions, les autopistes i les
carreteres. Amb unes entrades i sortides per autopista entorn dels 15.000 camions/dia per cada
boca de l’AP7 i l’AP2, que generen una elevada contaminació és obligat construir dos grans eixos
ferroviaris de mercaderies: l’eix transversal i l’eix Mediterrani. Els dos, a hores d’ara, inexistents
per la desídia de Madrid i la poca voluntat del govern català.

El Departament de Territori segueix
insistint en fer passar el 4art. cinturó
pel Penedès. Si es limita l’Eix
Mediterrani i augmenta la capacitat
portuària, el 4art cinturó servirà per
fer passar els camions que
transportin les mercaderies que no
poden assumir els trens. Davant de la
urgent necessitat de fer front a la
crisi climàtica, referida insistentment
en tot l’avanç de Pla Territorial,
pretendre construir més autovies és
una solució contrària a fer-hi front.
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La limitada mirada sobre el Penedès
Per tant, al Penedès no hi cap la possibilitat de coexistència entre una xarxa adequada de
transport logístic global amb el Model de Regió Agroalimentària. La seva vocació territorial ha
d’exercir4 d’equilibri ecològic i subministrament alimentari de proximitat respecte a la
metròpoli.
Cal pensar en una dimensió més global, si es vol seguir pertanyent a aquesta megaregió, caldrà
ampliar el concepte territorial de “zona de pas”, ja que en una franja de 20 km, des de la línia de
la costa, no es poden enquibir 5 milions d’habitants i, a més, servir als interessos del transport
de mercaderies megaregional. Si l’Administració pertinent considera necessari que el transport
global necessita d’una xarxa adequada, que ho plantegi a una escala més enllà del localisme
metropolità o des de la indiferent mirada madrilenya, que no es quedi curt, i ho faci com li
correspon, a escala megaregional.
Proposta 04
Estudi d’una variant ferroviària de mercaderies per a la metròpoli i construir la xarxa
ferroviària de mercaderies alternativa per Catalunya, evitant així construir més autovies i
autopistes.
Cal pensar molt bé on invertir en infraestructures. Si les invertim en el 4art. Cinturó,
afactarem el Penedès i malgastarem la possibilitat d’invertir-los a millorar el transport públic
Igualada-Vilafranca-Vilanova, per exemple.

5. Mobilitat sostenible Regional
Una autèntica xarxa verda
Estructurar uns grans eixos de vies verdes a través de la conversió de la N340 i la C31 de la costa
en autovies verdes per bicicletes i altres vehicles lleugers, seria un projecte necessari per
relacionar i connectar barris, pobles i ciutats amb unes estacions convenientment adaptades al
sistema de recepció de vehicles elèctrics de dimensions reduïdes; vagons que puguin carregar
aquest tipus de vehicles (bicicletes, patins..) i una planificació territorial dirigida a introduir la
qualitat de la diferent mobilitat, ara exclusivament dominada pel cotxe.
Estudi d’una xarxa viària alternativa (camins, carreteres secundàries..) i adaptar-les per poderhi circular sense perill amb vehicles menors ( bicicletes, patinets, a peu..) amb la funció de
relacionar els trams finals entre el transport públic i el lloc de destí. També en aquest sentit
estudiar sistemes de ‘car sharing’ elèctric, col·lectiu, municipal o sense conductor que faciliti el
transport des dels indrets més allunyats i poc poblats del territori.
No cal dir que la introducció d’aquesta mobilitat afectaria els sòls urbans i, el seu estudi, seria
motiu d’incorporar-lo al projectes de revisió dels POUMs i a les reformes interior dels sòlids
urbans tal com s’apunta en la proposta 2.

4

https://www.thenewbarcelonapost.com/ca/3000-milions-deuros-per-fer-de-catalunya-un-pais-agroalimentari-dereferecia/
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El projecte estaria format per tres fases:
Fase 1. La millora del sistema ferroviari, estacions i vagons adaptats al transport públic (Proposta 6).
Fase 2. Un pla de vies verdes estructurants, per tot el Territori, introduint la infraestructura de
vials exclusiu pel transport alternatiu lleuger.
Fase 3. Sistema de vehicles
lleugers elèctrics de caràcter
col·lectiu municipal com a
transport públic de tram final
entre el lloc de residència o
treball a tot el sistema de
transport públic.
En definitiva, tindríem un
sistema general de transport a
mitja distància (de 30 a 100
km)
prioritàriament
per
ferrocarril. Un sistema de
petita
distància
entre
poblacions i les estacions que
podria ser públic o amb vehicle
privat elèctric (entre 10 i 30
km) i un sistema de tram final
exclusivament públic per a
viatgers sense vehicle privat
(entre 0 i 10 km).

Dibuix del Pla Metropolità de Barcelona, és una imatge del que podria
ser la N340 i la C31, futures

Proposta 05
Pla integral de Mobilitat Sostenible a<la vegueria Penedès
Caldrà redactar un Pla de mobilitat sostenible participat i consensuat per la gent del territori.
Aquest apartat es coordinaria amb l’apartat 2: Integració i reducció dels sistemes urbans.
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6. Millora del Transport Públic Ferroviari
Malauradament, encara es considera el Penedès com a ‘perifèria’ metropolitana. Aquest és un
error de concepte del model territorial que queda reflectit en l’estat del transport públic,
sobretot el ferroviari.
Estem en l’epicentre
d’una metròpoli que, tot
i tenir el pes específic
entorn de Barcelona,
s’estén fins al Camp de
Tarragona, amb una
població de més de 5
milions d’habitants. La
millora del transport
públic de tota aquesta
àrea metropolitana és
important i urgent,
fonamental, per un introduir un transport més sostenible. Aquesta passa per millorar les
estructures ferroviàries existents i modernitzar els trens, avui clarament obsolets. Remodelar
les estacions i fer-les compatibles amb les demandes de la mobilitat sostenible.
És en les inversions per la modernització del ferrocarril; en l’aposta pels vehicles elèctrics,
mecànics o de molt baix consum que podrem avançar cap els objectius de mobilitat sostenible
total. És una de les peces clau i requereix d’un projecte immediat i conjunt entre el Territori i
l’Administració.
La continuïtat dels eixos ferroviaris de la R2 i R4 de Barcelona a Tarragona. La introducció de l’eix
Igualada-Martorell-Barcelona. L’estudi d’un tren lleuger de recorregut freqüent i ràpid que
connecti Igualada-Vilafranca-Vilanova, un eix indispensable per unir el sistema d’ensenyament
entre els centres universitaris d’Igualada (enginyeria, ADE i Salut) i Vilanova (Enginyeria) passant
per la nova àrea quaternària de Vilafranca i la connexió amb la seva estació de regionals.
Millora de les estacions i augment de la freqüència de pas de l’eix ferroviari St. Vicens -Martorell,
per la connexió del futur centre terciari de Sant Vicens amb el centre tecnològic de l’estació de
Vilafranca (on es situa l’estació de regionals) i la connexió amb l’eix Igualada-Vilanova. la mateixa
intervenció per l’eix Sant Vicens-Vilanova.
Hauria d’augmentar la freqüència de trens de rodalies, tenir continuïtat de Barcelona a
Tarragona i introduir la línia de trens regionals amb parada a Vilafranca i només alguna parada
intermèdia com pot ser la de Martorell i Sant Vicens.

Proposta 06
Pla de Millora del sistema ferroviari
(localització d’una estació de regionals a Vilafranca)
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MODEL TERRITORIAL
7. El metabolisme regional.
Al pot petit, hi ha la bona confitura
Potser veient com han anat les coses en l’energia nuclear, on, fins i tot, els més
reaccionaris, han hagut de donar la raó a aquest adhesiu nascut als països nòrdics
fa mig segle: “Nuclears, no gràcies”. I que, avui dia, obre les portes a les energies
verdes. També hauríem de començar a pensar que ara toca donar la raó a un llibre
que va aparèixer el 1973, molt significatiu: “Small is beautiful”, de E.F. Schumacher (que es
podria traduir com “Al pot petit, hi ha la bona confitura” o “La bellesa està en les petites coses”)
i que exposa sintèticament el que està passant avui dia: que estem arrastrats pels ‘tsunamis’ de
les grans operacions bancàries, de l’agronegoci, de les grans multinacionals, de l’època Amazon,
en definitiva, del mega sistema neocapitalista i dels seus efectes negatius sobre la societat i que
ningú en vol fer cas, fins que tot peti.
Al Penedès, si volem sortir-nos-en de la crisi, hem d’apostar pel ‘pot petit’ que vol dir, fer les
coses a la mesura de les persones; un sistema de relacions cooperatiu. I aquí és on s’inicia el
procés. Un projecte ambiciós on, des de l’energia, els serveis, la cultura i el treball estiguin
relacionats en xarxa.

Les dades indispensables
Planificar el territori també significa investigar sobre el metabolisme del territori: Quins són els
recursos hídrics, alimentaris, de reciclatge i generació de residus. Quin és l’impacte que un
determinat nombre de persones o activitats generen sobre un territori que no és, simplement,
un paper en blanc on escriure qualsevol cosa, sinó el suport vital del conjunt del sistema viu.
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El Pla Territorial Penedès ha d’incorporar dins seu el procés de generació d’energia neta de
proximitat5, produïda i consumida pels habitants i les empreses del Territori, basada en la
transició energètica justa i descentralitzada fonamentada en l’autogeneració, gestió, distribució
i consum municipal o regional. (veure annex 1: Proposta Energia PTVP-SOS PENEDÊS)
Ha de proposar mecanismes per fomentar l’economia circular6 reciclant els materials, sobretot,
en el sector de la construcció, reduint els materials vinguts de fora, utilitzant al mínim els plàstics
per la seva dificultat de reciclatge, etc..
També, referent al reciclatge dels residus cal iniciar un projecte on hi ha molt camí per córrer
fins arribar al residu cero.
Desenvolupar un pla de xarxa tecnològica de comunicacions per tot el territori integrada en el
projecte de millorar i jerarquització dels camins agrícoles, per arribar a qualsevol indret.
Aplicar el concepte del “quart d’hora” dins del qual, tot habitant de la regió, pot accedir a tots
els serveis necessaris per la seva pervivència. I, sobretot, la inserció de totes les activitats
econòmiques dins d’aquesta nova perspectiva territorial.
Dins de les propostes del PTPP sobre l’espai natural que s’estan duent a terme cal insistir en
altres temes interessants i imprescindibles necessaris per definir la ordenació territorial i que
encara no s’han abordat i que són:
1. previsió de creixement demogràfic ha d'anar acompanyat d'unes previsions de sòl productiu
necessari per habitant per satisfer les necessitats alimentàries. Que es comptabilitzen
entorn dels 80m2 d’horta/habitant i uns 1.500m2/habitant en el conjunt de cultiu per
subministra alimentari.
2. Estudi dels recursos de l’aigua. Imprescindible per determinar el sostre de les nostres
activitats sobre el territori. Tant pel que fa al subministra per persona, com el
subministrament pel rec agrícola o la despesa industrial.
3. Tenir en compte els corredors agroforestals i sobretot la recuperació del sistema hídric7 amb
els boscos de ribera i ampliar les continuïtats de les lleres que l’agricultura ha escanyat. I
l’agroforesteria dels boscos de les serralades a fi de controlar els incendis i introduir espais
agrícoles que el canvi de temperatura, humitat i aigua requeriran determinats cultius.

Proposta 07
Creació d’un equip de gestió que coordini tots aquests projectes a través de l’estudi de les
integral del conjunt d’aquestes propostes de la Regió Penedès
Cal coordinar tots aquests sectors (activitats econòmiques, economia circular, energia neta,
telecomunicacions, reciclatge de residus, agricultura, medi ambient, urbanisme, paisatge..)
en funció de criteris de sostenibilitat i de lluita contra la crisi climàtica.

5

https://cat.elpais.com/cat/2020/12/27/catalunya/1609086003_079195.html
concepte, moltes vegades proposat pels polítics de manera gratuïta, i perquè sona bé als seus discursos
7
https://surtdecasa.cat/penedes/entorn/8-excursions-amb-aigua-pel-penedes
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8. El medi natural i agrícola base de la qualitat territorial
Uns dels valors diferencials territorials, respecte al nostre entorn més immediat metropolità, és
el paisatge agrícola. Sense aquest, el Penedès deixa de tenir sentit com espai obert i es
converteix en sucursal de la gran ciutat. Aquesta ha estat la tendència durant molts anys. Sembla
com si l’objectiu principal sigui planificar-lo per interessos aliens.
S’afirma que, el Penedès, com a terra de pas, ha de contribuir al progrés del país deixant passar
infraestructures i servir d’assentaments logístics, però aquesta és una mirada limitada i
interessada. La realitat és que, tant el Govern de la Generalitat, com Madrid, en aquesta
matèria, no tenen una visió de país gens clara. Això ens ho demostren, dia a dia, imposant els
seus projectes, gens beneficiosos pel conjunt del país i sense cap explicació plausible. El cas més
paradigmàtic: el corredor Mediterrani ferroviari de mercaderies, un gran projecte que durant
anys es va oferir al territori com una opció de futur i que a hores d’ara és inexistent i encara
anem amb una sabata i una espardenya per resoldre un tema crític com és el transport de
mercaderies globals al pas per la Regió Metropolitana entorn Barcelona.
Hem insistit i explicat abastament que la regió penedesenca, no només l’àrea vitivinícola, amb
la seva activitat; amb els seus espais naturals; amb els seus espais oberts; amb els seus
assentaments, té unes possibilitats enormes de reequilibrar a la part més densa i construïda de
la ciutat metropolitana. El Penedès aportarà més benefici a la Regió Metropolitana si es potencia
com a Regió agroalimentària de base i un bon estudi d’una estructura econòmica integrada. El
cas de Milà, per exemple i de tants altres, com el ‘Green bel’ de Londres. Salvant diferències
culturals i econòmiques, són unes bones referències que poden ser la base per trobar el model
propi.
Aquesta és la proposta de moltes associacions econòmiques, socials i culturals del Penedès que
demanen amb fermesa que el Pla Territorial orienti els seus criteris cap a un model de Regió
Agroalimentària. El que no significa que hipotequem les activitats econòmiques. Vol dir que les
múltiples i diverses activitats econòmiques que s’hi desenvolupin, siguin del sector del vehicle
elèctric, del tèxtil, de serveis, del sector tecnològic quaternari o agroalimentari, s’hi poden crear
sobre la Regió Penedès, senzillament, hauran de tenir cura d’aquesta qualitat bàsica territorial:
el paisatge, l’espai natural i agrícola.

Proposta 08
Una revisió dels criteris del PTPP posant al centre el paisatge, l’agricultura i l’espai obert.
Proposem revisar els criteris del PT en funció d’un canvi d’actitud metodològica. Un model
que tingui com a referència el paisatge, que és on es concentra l’essència d’un territori,
cuinat a foc lent al llarg del temps.
Iniciar tots els estudis necessaris per definir un territori harmònic i equilibrat entre la societat
i l’entorn. Que un sostingui i potencií a l’altra.
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9. Regió Agroalimentària del Penedès (RAP)
A partir de la definició de Ciutat Sostenible exposada per Salvador Rueda, com “una Ciutat
compacta en la seva morfologia. Complexa i densa en la seva organització. Eficient i sense
impacte metabòlic. Cohesionada socialment”. I afegint-hi la definició que expressa en Josep
Montasell: “..que incorpora l'espai agrari, com una infraestructura i equipament, i entén
l'activitat agrària (agricultura, ramaderia i boscos) que s'hi desenvolupa, en clau de proximitat”.
És des d’on el significat de la Regió Agroalimentària del Penedès (i no la de ’el Penedès com a
corredor de pas’ o ‘el Penedès com a plataforma logística’) cobra una importància decisiva i és
la referència per dissenyar el nou model territorial que marqui la diferència qualitativa, per
allunyar-nos d’un passat, ple de maltractaments, a un futur, on la regió penedesenca ocupi el
lloc que realment li pertoca en la presa de decisions del país.
Hem de tenir en compte que aquest model territorial és un dels objectius de la Unió Europea en
la nova estructura megaregional que ens porta a la necessitat d’organitzar el territori cercant
l’equilibri dels sistemes urbans, agraris i naturals, introduint el factor productiu agroalimentari
en el seu interior com un factor necessari pel desenvolupament ecosistèmic i sostenible
d’aquestes megaregions.
La Regió Penedès seria un (Espai obert i delimitat, el propòsit del qual és facilitar i garantir la
continuïtat de l'ús agrari preservant-lo de la seva incorporació al procés urbà, tot impulsant
programes específics que permetin millorar i desenvolupar el seu potencial, ambiental i sociocultural, protegint el patrimoni natural dels seu entorn.)8. Un territori econòmic d’abastiment
alimentari i d’equilibri ambiental, que aniria a formar part de la constel·lació agrària
metropolitana, juntament amb altres regions agràries del seu entorn9, des del Parc Agrari del
Delta de la Tordera fins el Parc Agroforestal de Montbaix; passant pel Parc Agrari del Maresme,
Gallecs o el Parc Rural del Montserrat.
La societat del coneixement10, base ideològica de l’existència de les megaregions, és l’altre factor
determinant sobre el que pivota la nostra economia. Aquesta és un sistema d’intercanvi
d’informació R&D entre diferents sectors econòmics que crea nous sistemes de producció
(agricultura+medicina=plantes medicinals; recerca tecnològica -IDIADA- + disseny de vehicles
elèctrics -SEAT-= fabricació de components per la mobilitat) que tindrien la clau en que, el procés,
d’inici a final, es decideix dins la mateixa regió (cosa que no ha passat en cassos com la
‘Cristalera’, la Bosch o no passarà amb Freixenet o Codorniu, empreses on el poder de decisió
està lluny de la regió on es fabrica el producte).11 Així, plantejar el sistema econòmic regional del
Penedès des d’aquesta vesant fa perfectament compatible la Regió Agroalimentària amb les
activitats industrials, ja que, en definitiva, un parc agrari és una eina de gestió, no de
momificació, de l’espai que gestiona.
8

Consell de Protecció de la Natura de la Generalitat de Catalunya, 1993
Els espais agraris de la regió metropolitana de Barcelona
10
http://empresa.gencat.cat/ca/intern/pnsc
11
Un bon exemple del que s’entén com a societat del coneixement és, encara en gran mesura, el sector vitivinícola.
Es cultiva la matèria primera en el propi territori (la vinya), es transforma (la bodega) i finalment es comercialitza,
amb un disseny i l’embalatge adequat (exportació). Aquest seria el referent per a les activitats i sectors econòmics
dins la regió penedesenca.
9
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Per últim, recordar que, potenciar una Regió Agroalimentària al Penedès tindria l’avantatge de
complementar el model metropolità, tal com ja s’ha experimentat en altres ciutats europees,
com Milà o Londres, basat en el model d’agricultura ecològica, amb circuits curts de
comercialització, economia circular, preus justos pels pagesos i pageses de l’indret, amb uns
valors que sustenten el model basat en la justícia social i ambiental, sobirania alimentària,
tancament de cicles i generació de mínim residus, una economia local arrelada al lloc, base d’una
vida sana i integrada en el territori. Contribuint a reduir la contaminació amb els espais naturals
i agraris i oferta de lleure i turisme de proximitat, mantenint la flama de la societat del
coneixement, indispensable per no caure en la ‘misèria perifèrica’, evitant la invasió logística i el
pas de més infraestructures viàries i ferroviàries insostenibles. Fomentar les activitats
econòmiques (industrials, també) que neixin des de la perspectiva de la pròpia realitat territorial
i social I entendre el fet cultural i de societat cohesionada i resilient com la base de la riquesa
del Territori.

Proposta 09:
Un Pla d’inversions en el sector agroalimentari per desenvolupar el model i estudiar les
activitats econòmiques alternatives i complementàries.
El PTPP ha d’incorporar com a prioritat un Pla d’inversions per desenvolupar el sector
agroalimentari, com a base de l’economia i generadora del paisatge, i l’estudi de les activitats
econòmiques alternatives i complementàries transversals, abraçant el quatre sectors
econòmics, coherents amb la sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic que poden
capgirar la situació actual potenciant els espais oberts, autèntics valors d’un futur sostenible.
Cal que els sectors socials, polítics i econòmics ho entenguin així i es posin d’acord en
consensuar un pla, més enllà del Pla Territorial.
17

CONCLUSIONS
1- Una Administració transparent i responsable que s’enfronti als reptes del futur.
Donada la importància que té aquest Pla territorial, no tant per ell mateix, com pel context i les
circumstàncies que l’envolten, cal una reflexió més enllà del debat que s’ha portat fins ara, on
hi faltaven gran part dels interlocutors que, per desinterès o per tenir contacte directe amb
l’Administració, no han fet acte de presència. Sobretot s’ha trobat a faltar representació política
municipal i comarcal i en l’àmbit empresarial i sindical. Des d’aquí demanem més implicació, a
uns per la seva responsabilitat en vers als ciutadans i treballadors i als altres, perquè acceptin
coordinar les seves legítimes demandes amb la de tots els altres àmbits de la societat, amb la
finalitat de que el debat sigui coherent, autèntic i territorial, no muntat senzillament per cobrir
l’expedient, com ens ha semblat al llarg del procés.
El que està passant amb el Departament de territori i la Comissió d’Urbanisme del Penedès és
preocupant, quan, d’una banda, un afirmi impulsar un pla modèlic, sostenible i respectuós amb
el medi12, mentre, l’altra, segueix tramitant i aprovant modificacions de pla, qualificant sòls no
urbanitzables agrícoles protegits en logístics i, en definitiva, afavorint el planejament
insostenible de sempre13, impedint el normal funcionament del debat ciutadà per desenvolupar
el model territorial adient a les necessitats del Territori.
Es necessari que els autors d’aquesta situació, que ratlla l’autoritarisme, assumeixin
responsabilitats, començant pel president de la Comissió per la seva ambigüitat i secretisme,
motivada per la participació contradictòria en la Comissió i en el Pla Territorial; seguint pel
Delegat territorial, per la seva inoperància i deixadesa del càrrec, en un tema tant transcendental
pel Penedès i demanar, al conjunt dels membres de la comissió, que es considerin afectats, en
senyal de protesta, abandonin el càrrec.

2- Un canvi de criteris del Pla Territorial.
Des del principi hem detectat en les propostes de l’Avanç un doble criteri. D’una banda les
propostes d’un model utòpic i de l’altra unes propostes, no debatudes, contingudes en la
documentació inicial del l’Avanç, com per exemple, el 4rt cinturó, el logis, l’autovia A7 amb el
greuge de tots els plans que s’han anat colant a mesura que es produïa el debat.
Demanem un canvi d’actitud i de gestió en els criteris del Pla, que les propostes utòpiques no
siguin neutralitzades pels depredadors plans i infraestructures que l’acompanyen, més propis
del que ha estat fins ara la colonització desorganitzada de perifèria metropolitana, que és com
s’ha tractat el conjunts dels territoris que formen el Penedès.
Una vegada assumit aquest objectiu, caldrà que es debati la reivindicació social del model
territorial amb la dignitat i respecte que es mereix, iniciant els estudis adequats en funció dels
seus valors intrínsecs: els seus paisatges forestals i agraris, la seva economia agroalimentària de
base, l’estudi fons de les activitats econòmiques que cal potenciar. Valorar la seva relació
complementària (no residual) amb la resta dels territoris metropolitans i posar en valor

12

https://twitter.com/agustserra/status/1271090064286720003
Pla Logis Penedès, Pla Director Cal Vies, Pla Director Activitats Conca d’Òdena, Pla Autòdrom de Ribes, Pla Parcial
la Plana del Castell a Cunit, Modificació PG Clot del Xarel·lo 2 a Masquefa, Pla del Carrer Comerç.
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l’aportació singular del Penedès dins la megaregió Barcelona-Lió. Assumpte que el Departament
de Territori no ha tractat fins ara.
Tenint en compte que s’està intervenint en un territori planificat, cal que el Pla Territorial
esmerci esforços i inverteixi en aspectes que, si més no, fins ara no havia considerat: la
sostenibilitat, l’energia de proximitat, la integració urbana, l’estudi del sistema econòmic
territorial, el respecte pel paisatge com a valor fonamental, sistemes alimentaris territorialitzats,
etc..
Per això cal desenvolupar tot una sèrie de treballs i fer un seguit d’inversions que el Pla no
preveu ni té interès en fer-ho. Hem arribat a la conclusió que aquest Pla Territorial no és tan pel
bé del Penedès, sinó a costa d’ell. Cal un canvi radical en els seus plantejaments i posar-nos
d’immediat a treballar en els sectors que més ho necessitem.

3- Creació d’equips interdisciplinaris per assolir objectius immediats i inversions
econòmiques per portar a terme els projectes adequats.
Arribem a la conclusió que el model del Pla Territorial no és la figura adient per desenvolupar el
Penedès. Si més no, perquè d’entrada no han estat iniciats els estudis necessaris per saber cap
on hem d’anar. Tot i que en els criteris inicials del Pla es parla molt de sostenibilitat, crisi
climàtica, dels esquemes que s’apunten i dels comentaris dels tècnics directors, no sembla
desprendre’s cap intenció d’abordar el tema.
En el si del territori hi ha moviments actius en defensa de la creació d’una Regió Agroalimentària
que sorgeix de models europeus existents; es creen cooperatives per a la creació d’energia
fotovoltaica; des de la societat civil es reclama creació de llocs de treball en el camp de la
mobilitat sostenible; de la industria del vehicle elèctric, amb la possibilitat de que l’IDIADA pugui
aportar part del seu R&D al territori; de l’economia circular que pot representar la transformació
del sòl urbà davant les noves demandes d’activitats econòmiques incloses en els barris
residencials; en la creació d’una xarxa de connexions telemàtiques; en la millora de camins i la
recuperació de l’arquitectura de pedra seca que millorin el paisatge; la implantació de
l’agroforesteria; la recuperació del sistema hídric; el residu cero.. són alguns dels suggeriments
prioritaris sobre la planificació ‘grossa’ d’autovies i logística que obsessiona al Departament.
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ I PREVISIÓ D’INVERSIONS

Metodologia
Tot i que des del Penedès hem de continuar reclamant la immediata posada en marxa de la
Delegació del Govern i dels diferents Departaments de la Generalitat, amb unes instal·lacions
adequades com correspon a una Vegueria de ple dret, (com ja s’ ha fet a Girona o a les Terres
de l’ Ebre) creiem que per avançar cal mobilitzar totes les energies possibles del territori, tant
públiques com privades, amb el suport econòmic de totes les Administracions del país i de la
Unió Europea. Per això proposem la creació d’ un Consorci Público/Privat que elabori i posi en
marxa un Programa d’ Actuació i una Mobilització d’ Inversions que permetin tirar endavant d’
una manera immediata els criteris d’ Urbanisme, Infraestructures i Avanç d’ Economia que hem
exposat, així com les prioritats de redreçament econòmic que marca la Unió Europea pels
propers anys i que s’anirien concretant en el sí del Consorci.
Aquest Consorci hauria d’ estar integrat pels Consells Comarcals i els Ajuntaments de les capitals
de les 4 comarques que l’ haurien de liderar, així com per les empreses i entitats, algunes de les
quals volen participar dels fons Next Generation de la U.E., que expressin la voluntat de
participar activament i econòmica en aquest Programa d’ Actuació i Mobilització d’ Inversions.
Entenem que per fer un treball eficaç caldria invertir almenys 10 milions d’ euros anuals durant
5 anys per posar en marxa els objectius urbanístics, d’ infraestructura i econòmics urgents que
s’ han descrit. Creiem que invertir uns 20 euros habitant/any en una tasca d’ aquesta magnitud
és un cost mínim pels resultats que es poden obtenir i que ajudaria a equilibrar el dèficit
d’inversions al Penedès que s’ arrossega de temps i que s’ explicita en el següent apartat.
Aquesta quantitat, que provindria bàsicament de la Generalitat, de programes de la U.E. i d’
empreses consorciades, aniria adreçat a posar les bases dels estudis i propostes urbanístiques
necessàries per tirar endavant el Pla Territorial que necessitat el Penedès i començar a avançar
en temes clau com promoure un projecte de Regió Agroalimentària, sectors industrials com l’
adequació dels polígons industrials a la nova realitat (sense créixer sinó treballant en xarxa), la
indústria del vehicle elèctric, el nou turisme que ens cal, el canvi de model energètic tant a la
producció com al parc d’ habitatges, la potenciació de la infraestructura sanitària, el projecte de
recuperació de la xarxa hídrica, la rehabilitació urbana especialment de les Urbanitzacions amb
Dèficits, projectes de xarxes d’ autovies verdes i integració del transport públic ferroviari, revisió
de POUM’s,.... Preveiem una mobilització durant aquest temps de 60 tècnics i 190 col·laboradors
sobre el terreny per donar l’ impuls necessari al Penedès i situar-lo en condicions de ser un
territori tractor pel país.

Inversions
El dèficit d’inversió de la Generalitat de Catalunya en relació a la població del Penedès (6%) és
del 3,50% anual (ja que la inversió mitjana durant els darrers anys ha estat del 2,5%). Significa
que el dèficit d’inversió anual de la Generalitat al Penedès és d’uns 50M€.
També, segons la revista El Cargol, en l’article a la publicació de Penedès Econòmic14 sota el títol
“La FEGP demana als grups polítics que tinguin en compte les reivindicacions de l’entitat”
plantegen (referits només a les tres comarques inicials del Gran Penedès, esperem que a partir
14

https://penedeseconomic.com/2-uncategorised/1721-la-fegp-demana-als-grups-politics-que-tinguin-en-compteProposta físicales-reivindicacions-de-l-entitat
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d’ara considerin tota la Vegueria Penedès) els dèficits d’inversions a les tres comarques, que
resumit en quatre xifres vindria a dir que al Penedès 2020, només s’ha invertit 50€ per habitant
respecte de les inversions catalanes de 132€ per habitant. Això representa un dèficit d’inversions
de -82€ per habitant que vindrien a ser, en números rodons, 30M€. Nosaltres només en
demanem una tercera part, sembla just i el moment ho requereix. Tenim un projecte que ens
pot fer sortir de la misèria i hi ha un deute històric per part de l’Administració de invertir-hi.
Si comptem tots els habitants de la Vegueria Penedès, que segons dades actuals, seriem uns
476.003 habitants per una inversió mitjana de Catalunya 132€ per càpita ens correspondria uns
63M€. Per tant la inversió demanada seria un 16% del que correspondria. Tot i això, l’estructura
organitzativa de repartiment de les inversions es podria distribuir a parts iguales entre les
inversions provinent de la Unió Europea, les Administracions públiques i les empreses privades
del territori. Estaríem parlant d’una inversió de 3,3M€ per cada sector.

Proposta física i la seu central
Els 250 llocs de treball inicials podrien augmentar exponencialment a l’hora d’executar els
projectes. Aquests equips serien formats exclusivament per tècnics i professionals, una vegada
el conjunt dels partits polítics amb càrrecs a l’Administració haguessin donat l’aprovació
consensuada.
Aquests equips serien contractats en el mateix territori i es faria exclusivament pel seu
currículum professional (no necessàriament amb títol explícit sinó també per la seva experiència
reconeguda en els camps que es necessitin). La proposta seria combinar un equip tècnic dels
departaments corresponents, Territori, Economia, Agricultura, Salut, Educació, Cultura,
Paisatge.. que coordini un equip format en el propi territori i gestionat des d’ell.
La seu de les oficines centrals es podrien localitzar a Vilafranca per ser el centre geogràfic de la
Vegueria, amb oficines delegades a tots els indrets del territori, en funció de les necessitats
tècniques i de localització territorial que facin falta.
Aquestes oficines necessitarien una superfície entre els 1,500 i els 3,000 m2 i es podrien
localitzar en una de les naus del vi del carrer Comerç. El fet de concentrar l’eix de la C15 i el futur
tren que uniria Igualada, Vilafranca i Vilanova, amb la connexió de regionals que uniria El
Vendrell, Vilafranca i Sants. Seria un indret i una proposta ideal per iniciar amb bon peu un
projecte ambiciós, realista i necessari pel nou Penedès del segle 21.
Si anem per aquest camí, no només farem el Penedès més ric, en tots sentits, sinó que crearem
riquesa cap el nostre entorn i cap els nostres veïns. Aquest document no només és una proposta
d’un col·lectiu, és un inici d’un projecte ambiciós on hi estan cridades a participar totes les parts
d’un territori que comença a caminar per un indret amb més possibilitats d’èxit.
Dia després de reis de 2021* SOSPENEDÈS
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