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S’han agrupat les preguntes i preocupacions plantejades a la sessió en els següents blocs 
diferents per donar una resposta complerta a les principals qüestions.

1. Necessitat de parcel·les de gran format per 
    atreure a grans empreses.  
        

2. Dinamització del teixit econòmic del Penedès
    i creació de nous llocs de treball.

         
3. Els centres logístics.
   

         
4. El model econòmic.

         
5. Els polígons d’activitat econòmica existents.

        
6. La regió agroalimentària.

        
7. El Pla director urbanístic dels adobers.
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L ’objectiu d’aquest document és donar resposta a 
les qüestions plantejades a l’equip redactor del Pla 
territorial parcial del Penedès, durant la primera 

sessió d’experts sobre espais oberts dintre del procés 
participatiu del Pla realitzada, de manera virtual, el dia 5 
de novembre de 2020 i que en aquella sessió no es van 
respondre, atès el format preestablert. La resta de pre-
guntes, dirigides als diferents experts que hi van partici-
par, ja van ser respostes per ells mateixosdurant el debat 
i que es poden recuperar a partir de l’enllaç de la gravació 
que també està publicada a la web Participa.Gencat.cat i 
que és el següent:

En aquest document es responen les preguntes formu-
lades per escrit en el xat de la sessió sobre l’activitat 
econòmica al Penedès i el seu tractament en l’avanç de 
propostes del Pla. En la propera sessió dedicada a les 
infraestructures es podran plantejar les preguntes per-
tinents que seran respostes en els documents correspo-
nents, malgrat que els tres sistemes estiguin relacionats.

Ponents: 

Jordi Carbonell. Sub-direcció General d’inversió Industrial. Sistema d’informació dels Polígons d’Ac-
tivitat Econòmica

Eduard Brull. Federació d’Empresaris del Gran Penedès. Situació actual de les empreses al gran 
Penedes.

Joan Mateu. Unió empresarial de l’Anoia . Situació actual de les empreses de l’Anoia

Maite Esteve. Associació d’elaboradors de Cava. Les empreses relacionades amb la vinya.

Dades de la Sessió:
Dia: 05 de novembre de 2020 

 de 18 a 19:30 h.

Lloc: Trobada virtual per Zoom

https://participa.gencat.cat/processes/ptppene-
des/f/2953/

https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2953/meetings/398
https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2953/meetings/398
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     Necessitat de parcel·les de gran format  
                                    per atreure a grans empreses

Preguntes

Al Joan Mateu: Podries definir què és una empresa gran? L’empresa d’automoció DOGA, que ha ocupat 9 
parcel·les a Castellolí, també tenia pinta d’empresa gran però és un magatzem amb 20 treballadors que han 
vingut del Baix Llobregat. Ocupació nova zero, i tipus d’ocupació, a nivell de moviment de transpalets. Tots 
sabem que a l’Anoia no s’hi projecten grans empreses, si no empreses intensives en ocupació de sòl i baixa 
qualificació de la ocupació.

Al Jordi Carbonell: Quina és aquesta nova demanda estrangera?

Al Jordi Carbonell: Per què no s’ajunten les parcel·les del Polígon de Plans de la Tossa com s’ha fet amb Can 
Parera de Castellolí? S’hi han ajuntat 9 parcel·les per un costat i 8 per l’altre. Més barat i més ràpid.

Al Jordi Carbonell: i no creus que, davant la situació econòmica, seria bo fabricar aquí?

Al Joan Mateu: No podem dissenyar l’economia en funció d’empreses grans. “La Cristalera” de l’Arboç era 
una empresa gran i està marxant del territori. La demanda de parcel·les grans, com una solució complemen-
taria no s’acaba d’entendre des de l’exterior a les associacions d’empresaris. Podria donar una explicació 
convincent dins el marc de la crisi actual?

M’agradaria saber aquestes empreses que esmentes quanta ocupació local han generat i quanta han gene-
rat procedent de fora?

Respostes

Les preguntes sobre aquest tema van ser contestades durant el debat i podeu escoltar-les en aquest enllaç. 

Sobre la necessitat de planificar parcel·les de gran format per atreure a empreses grans, es va generar un 
intens debat pel xat que recollim al següent quadre: 

Reflexions

Una gran empresa és una empresa amb capacitat tractora de coneixement, d’activitat econòmica, d’ocupa-
ció i de petites empreses que neixen, creixen i es desenvolupa al seu voltant. Determinats interessos inten-
ten confondre gran empresa i gran superfície. 

Empresa gran és una empresa tractora, com la industrial del paper, de l’automoció, del curtit... aquelles que 
creen riquesa al voltant, així com les grans empreses de l’Anoia que han creat industria auxiliar al voltant que 
ara mateix hi es a l’Anoia. No podem renunciar a empreses que donem més de 100 llocs de treball. 

Sempre hi ha empreses que poden marxar però el que està clar és que hi ha demanda d’espais per empre-
ses. No podem pensar sempre que les empreses han de marxar tard o d’hora, ja que llavors ningú faria res. 
Saint-Gobain va entrar a la zona a l’any 1973, i porta des del 73 fins ara, crec que valia la pena que vingués 
no?

Abans comentava que si pensem que tot el que ha de venir acabarà marxant.... millor quedem-nos tots a 
casa a espera.... que algú ens il·lumini?

1.
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Disposar de sol industrial de gran format permet tenir visibilitat a nivell internacional. La fabrica de BASF a 
Ludwigshafen té 10 km2 de superfície.

Les parcel·les de 300, 900, 1.000 metres quadrats, una vegada treus les superfícies que obliga la normativa  
a deixar sense edificar, donen superfícies de nau, amb sort, d’un 50%.

Si no tenim sòl viable per empreses grans doncs no serem visibles i si no som visibles, no podrem triar mai 
les empreses que volem que vinguin (perquè primer no podrem pretendre triar....), i si no comencem mai....
doncs anirem morint poc a poc...

Aquí podeu veure les parcel·les i les naus disponibles de la Conca d’Òdena: http://poligons.micod.cat/

Això no vol dir donar l’esquena al territori i les sensibilitats varies de tota la seva gent.

Que les inversions comencin a mirar més enllà del túnel del Bruc (i del Garraf) hauria de ser sempre una 
bona notícia. Però pensar que som el melic del món i que podrem destriar, no se si és molt intel·ligent. Per-
què de terceres corones de l’àrea metropolitana n’hi ha més, no només nosaltres. L’entorn de Montblanc i 
Valls està xuclant i fort.

La vegueria del Gran Penedès és suficientment gran com encabir totes les seves necessitats i sensibilitats.

Com ha dit el Sr. Joan Mateu en la seva presentació. Una empresa gran és aquella aconseguiria: reduir 
l’atur, fidelitzar talent, gent que podria treballar aquí i no marxar fora, donaria treball a les industries auxili-
ars (des d’empreses de manteniment, serveis, neteja, vending,...), posarà el territori al mapa perquè solen 
atraure mirades, visibilitat i captació de noves empreses del mateix sector o relacionades. I si genera riquesa 
i activitat la gent tindrà més poder adquisitiu i revertirà al territori: comerç, oci, turisme, consum... Hem de dir 
que NO això? doncs “apague y vámonos”.

Una empresa gran és aquella que crea al seu voltant teixit econòmic i competència. Silicon Valley va comen-
çar tenint una empresa gran que era la Universitat... No cal mirar només indústria manufacturera. El gènere 
de punt a Igualada va començar en una empresa i amb els anys van treballar en aquest sector més de 500 
empreses i 12.000 treballadors... I no han deslocalitzat sinó que moltes han desaparegut. La destrucció eco-
nòmica és un clàssic econòmic... Com les persones, neixen, creixen i moren... Les empreses es posen per 
raons econòmiques...

En relació a la necessitat de parcel·les grans per activitat econòmica, l’avanç de propostes del PTP Penedès 
ha analitzat els sòls d’activitat econòmica de l’àmbit, s’han caracteritzat en tres tipologies tots els polígons 
d’activitat econòmica en funció de la connectivitat i dimensió: 

A. Àrees d’activitat econòmica ben comunicades per les principals autovies i autopistes i de dimensions 
> a 100ha 

B. Àrees d’activitat econòmica ben comunicades per les principals autovies i autopistes i de dimensions 
< a 30ha  

C. Àrees d’activitat econòmica deficitaries per mala comunicació i per dimensions <a 10ha 

Veiem que la meitat de la superfície dels polígons d’activitat econòmica correspon al grup A. El Pla proposa 
potenciar les àrees de tipologia A, que defineix com àrees funcionals principals. Veure capítol 3.5, pàgines 
65, 66 i 67.

Les cinc àrees funcionals principals tenen un alt grau d’ocupació del sòl urbà, que oscil·la entre el 82% a 
l’àrea de la Plana del Garraf i el 92% a l’àrea de la Plana del Penedès Nord. 

De les 1.895 ha localitzades a les cinc àrees funcionals principals, 1.095 ha es corresponen a sòls nets (una 
vegada exclosos els sistemes i la superfície destinada al viari). D’aquests, 345 ha són sòl disponibles (enca-
ra no ocupats) de les quals, 114 ha es corresponen a sòls urbans amb condició de solar i 231 ha a sòls nets 
en sectors de sòl urbanitzable. 

En relació als solars disponibles (sense edificar) predominen els que tenen superfícies inferiors a 1 ha, s’han 
comptabilitzat un total de 67 solars disponibles, però, només hi ha 4 solars disponibles de 3 a 4 ha, 4 solars 
disponibles de 4 a 5 ha i cap solar que superi les 5 ha. Així doncs, es detecta un manca de parcel·les de 
dimensió gran i els possibles creixements dels assentaments d’activitat econòmica haurien de prioritzar les 
ordenacions d’on resultin parcel·les de dimensions mitjana i/o gran (de 5 a 15 ha), per tal de possibilitar la 
implantació de les activitats que així ho requereixin.

http://poligons.micod.cat/
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/PTP_Penedes/03_capitol_3_25a48.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/PTP_Penedes/03_capitol_3_25a48.pdf
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S’ha analitzat el sòl lliure corresponent a cada una de les 5 àrees funcionals principals:

         Sòl brut                                        Sòl net 

 

     

       

A2. 
SUPRAMUNICIPALS

Quadre resum de solars disponibles en sòl urbà en cada àrea funcional principal

Quadre resum de sòls urbans i de sòls potencials en cada àrea funcional principal

SOLARS DISPONIBLES 
(N Parcel·les) 

AFP CONCA D'ÒDENA

AFP VALLS DE L'ANOIA

AFP PLANA del PENEDÈS NORD

AFP PLANA del GARRAF

AFP PLANA del PENEDÈS SUD

SUPERFÍCIE (HA) →

AFP CONCA D'ÒDENA

AFP VALLS DE L'ANOIA

AFP PLANA del PENEDÈS NORD

AFP PLANA del GARRAF

AFP PLANA del PENEDÈS SUD

PDU en estudi
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        Dinamització del teixit econòmic del Penedès 
        i creació de nous llocs de treball

Preguntes

A l’Eduard Brull: Estem d’acord en que no hi pot haver monocultiu econòmic (suposo que ningú en tres dits 
de front ho defensa) i s’ha de diversificar però, la qüestió és com? Tenint en compte la situació de crisi social 
i econòmica que estem passant. Quina proposta fa?

A l’Eduard Brull i el Joan Mateu: Quins instruments proposeu per rellançar i transformar l’economia de pro-
ximitat?

Al Josep Armengol: que la Vegueria Penedès s’exporti mà d’obra no és un argument vàlid. Això passa a tots 
els municipis que estan a una distància raonable de Barcelona. És més, amb el teletreball molts llocs de 
treball seguiran estan oficialment a Barcelona però els treballadors ja no hi aniran. Seguiran constant que 
són exportats.

Respostes

Les preguntes sobre aquest tema van ser contestades durant el debat i podeu escoltar-les en aquest enllaç. 

Sobre la dinamització del teixit econòmic del Penedès i creació de nous llocs de treball es van fer les se-
güents reflexions pel xat: 

Reflexions:

I els joves, Quin futur ens augura la comarca? No té cap mena de sentir que vulguem apostar per un territori 
de coneixement i vertebrar-lo amb la universitat, si després les joves no tenim futur ni oportunitats laborals. 
Estem parlant de crear oportunitats per a tothom. De fer créixer un territori en tots els aspectes… Crear pros-
peritat actual, sí. Però també futur.

Que a la Vegueria Penedès s’exporti mà d’obra no és un argument vàlid. Això passa a tots els municipis que 
estan a una distància raonable de Barcelona. És més, amb el teletreball molts llocs de treball seguiran estan 
oficialment a Barcelona però els treballadors ja no hi aniran. Seguiran constant que són exportats. 

Tots els arguments són vàlids, totalment d’acord amb el teletreball, però dels 7.000 aturats de la comarca 
només un percentatge baix té accés a aquest tipus de treball.

Jo no dic que tothom hagi de fer teletreball. El que dic és que sense que passi res cada vegada hi haurà més 
gent que oficialment treballarà per empreses de Barcelona però que no hi aniran.

Segons quins interessos intenten confondre grans empreses amb alta ocupació de llocs de treball.

Sobre el tema “alta ocupació”, potser cada persona té una percepció diferent. Entenc que tant podem parlar 
de DOGA amb 9 treballadors com de Grup Carreras amb una mitja de 250 a 350 treballadors, crec que no 
és una “baixa ocupació”.

Grup Carreras 350 llocs de treball? Te’ls regalo tots. Aquest no és el model que jo vull per la Vegueria Pene-
dès. Ni aquest ni ALDI.

Amb el futur que ens depara aquesta crisi del Covid-19, no crec que s’hagi de desaprofitar la oportunitat de 
poder donar treball a la malmesa comarca de l’Anoia. No estem per menysprear ni un lloc de treball, s’ha de 
pensar en sumar.

Pregunta a les famílies d’aquestes treballadors. Per desgracia hem de donar respostes i solucions per pro-
blemes d’avui i organitzar el futur.

Em sorprèn sentir algú que rebutja 350 llocs de treball en un moment com aquest amb quasi 9.000 aturats.

2.
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La alternativa per donar feina als 9.000 parats + els treballadors en Erte és....... no ens podem instal·lar al 
“noisme”.

Estic d’acord. 17% parats mes 16% Ertes.

Crec i considero que hem arribat a un context que no podem rebutjar ni un lloc de feina… On posaràs a tanta 
gent que està a l’atur a la comarca? Amb el no, no s’arriba enlloc.  Quina solució dones al respecte ¿?

                 Els centres logístics

Sobre la implantació de centres logístics a la vegueria Penedès es van fer les següents reflexions pel xat: 

Reflexions

La demanda de polígons grans, està relacionada amb la logística, que aporta pocs llocs de treball i poca 
interrelació amb el territori. Es millor centrar-nos amb la potenciació del sector vitivinícola i una regió agroa-
limentària. La sostenibilitat ens vindrà pels sectors agroalimentaris i el sector energètic de les renovables i 
de proximitat.

La Conca d’Òdena, com a territori amb forta tradició industrial, no pot ser aliena a les noves formes de ge-
neració de riquesa i llocs de treball. No tot és logística, però tampoc no es pot “criminalitzar” amb arguments 
apriorístics determinats sectors. La Logística, per exemple, actualment ocupa de forma indirecta molts més 
sectors que van més enllà del moviment de transpalets. I evidentment, pot conviure perfectament amb el 
sector vitivinícola per exemple.

Preguntem a La Bisbal del Penedès la seva opinió sobre la logística? un poble de 3.500 habitants ocupa a 
1.000 i pico persones del poble i rodalies en tres o quatre empreses de logística.

La logística ja no són camions, són TIC.

La logística no són les TIC, les logístiques tenen TIC, que no és el mateix.

Crec que hi ha espai per a totes les necessitats. Per altre part considero una mica atrevit  parlar de “pocs llocs 
de treball” a unes xifres de 300 - 400 persones que pot necessitar una empresa, en aquest cas, logística.

Article per llegir. L’Albiol no vol logística a Badalona. Vol projectes tecnològicament qualitatius amb industries 
de valor afegit. Mira, el que ens cal a l’Anoia. A Badalona tampoc volen logística i mira que es interessant!!!!: 

https://www.elnacional.cat/ca/confidencial/reunio-canadell-albiol_553044_102.html

No crec que l’Albiol sigui un model a seguir 

Albiol no es model de res, per mi. Però la seva idea de projecte pel que vol per Badalona que explica l’article 
el compro 100%.

El Document d’avanç de propostes del Pla en cap moment proposa la especialització del Penedès en activi-
tat logística ni hi planteja un model econòmic basat en la logística. 

          El model econòmic

Sobre el model econòmic a desenvolupar a la vegueria Penedès es van fer les següents reflexions pel xat: 

Reflexions

3.

4.



9

Grup Carreras 350 llocs de treball? Te’ls regalo tots. Aquest no és el model que jo vull per la Vegueria Pene-
dès. Ni aquest ni ALDI.

Pregunta a les famílies d’aquestes treballadors. Per desgracia hem de donar respostes i solucions per pro-
blemes d’avui i organitzar el futur.

Em sorprèn sentir algú que rebutja 350 llocs de treball en un moment com aquest amb quasi 9.000 aturats.

La crisi actual es deguda a les polítiques econòmiques dels últims 30 anys, es un fracàs del model, hauríem 
de replantejar quin futur volem i fer canvis. L’emergència climàtica es una realitat  que ens porta cap al canvi 
climàtic a una velocitat molt ràpida.

Si per generar 100 llocs de treball han d’ocupar 10ha no és el model que ens convé. Cap centre de decisió 
i marxaran quan els sembli.

En què podem competir en el nostre territori? arrenquem des d’aquí i seguim en quin tipus d’economia seria 
el més encertat i exitós al Penedès i desprès, com adaptar-ho als reptes que les crisis ens demanden. Tot 
això és el que cal arribar, no que les conclusions siguin grans parcel·les i la competitivitat. És una mica re-
duccionista, la vostra proposta, no?

Ara tenim 9.000 persones a l’atur, totes les opinions són valides, però el NO, no em val com excusa. Cal 
saber quin model econòmic volem, i hem de pensar amb tothom... ara tenim empreses a l’Anoia que donen 
més de 100 llocs de treball i 500... i dona feina a més de 150 tallers de forma directe (més de 1.500 llocs de 
treball indirectes) ... cal defensar un model econòmic que pugui garantir feina a la nostre població. 

No es tracta de dir si el que hem de fer és fabricar, tenir logística o TIC, és tracta d’analitzar necessitats i 
poder ser competitius. Busquem empreses que donin llocs de treball, valor i treball a empreses auxiliars de 
la zona.

Les oportunitats laborals venen per la creativitat. La competitivitat no és ja en l’estalvi productiu, està en la 
imaginació dels productes i el control del producte. “No Logo” de la Naomí Klein.  

Amb la taxa d’atur que tenim el NO a tot no li serveix a ningú. S’ha de pensar amb el futur i aprendre a rein-
ventar el model econòmic del nostre territori, per a deixar un bon futur a la gent jove.

La cultura del coneixement és una de les vies més important d’aconseguir empreses pròpies i ofertar treball. 
Llegeix-te Papers-58 sobre les economies de les megaregions europees.

És clar que sí, gràcies pel consell. Em llegiré la lectura amb molt de gust. Una societat ha d’apostar pel 
coneixement, ho sé de primera mà, gràcies. Només em refereixo que si s’aposta per formar a la població, 
retenir i captar el talent, també ha de venir acompanyat d’oportunitats laborals per a tothom i és de vital 
importància que hi hagi el nexe empresa i formació. El territori ha de donar resposta a la demanda de treball.

Per que només pensem en créixer en volum?

Aquestes microempreses que voleu que vinguin, no són fàbriques que donen llocs de treball per treballa-
dors? 

    Els polígons d’activitat econòmica existents

Preguntes

Al Jordi Carbonell: Si molts polígons són antics i no tenen tots els serveis, no sortiria més barat i més ràpid 
millorar els polígons i naus actuals?

A tots els panelistes: Hi ha possibilitat de reconvertir sòls existents per les noves demandes de sòl, o cal 
desenvolupar nous sectors? Es a dir, es millor invertir en planejament de reciclatge o planejament de nou 
consum?

Al Jordi Carbonell: ha indicat que s’està treballant en una llei on tindrem un Pla de millora dels 152 polígons 
industrials de Catalunya i que segurament seran molt valuosos pels ajuntaments i empresaris però, qui paga 
aquestes inversions? Al Baix Penedès tenim 27 ha abandonats per manca d’ajudes ...

5.
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La quantitat de polígons buits a la Vegueria Penedès es una realitat. la emanad amb la crisi

Aquí podeu veure les parcel·les i les naus disponibles de la Conca d’Òdena: http://poligons.micod.cat/

Respostes

Les preguntes sobre aquest tema van ser contestades durant el debat i podeu escoltar-les en aquest enllaç. 

En relació als polígons d’activitat econòmica existents el Pla fa el següent anàlisi: 

Els assentaments d’activitat econòmica tenen un alt grau de dispersió en el territori, es tracta, en general, de 
polígons de petita dimensió, a excepció dels situats l’entorn dels principals nodes urbans.

El Pla fa la següent caracterització dels polígons d’activitat econòmica:

•	 Àrees tipus A, de gran dimensió (en general amb superfície superior a 100 ha) i amb bona accessibilitat des 
de les vies de comunicació principals (A2, AP7, N340, C32). En general es configuren com a continus urbans 
a l’entorn dels principals nodes. Abasten una superfície total de 1.858 ha.

•	 Polígons tipus B, de dimensió mitjana (en general amb superfície inferior a 30 ha) i amb bona acces-
sibilitat, en una posició propera a l’enllaç amb les vies de comunicació principals i sense travessar 
nuclis residencials per accedir-hi. Abasten una superfície total de 865 ha.

•	 Polígons tipus C, de dimensió reduïda (en general amb superfície inferior a 10 ha) i amb mala acces-
sibilitat, per estar massa distanciats de les vies de comunicació principals o per haver de travessar 
nuclis residencials per accedir-hi. Abasten una superfície total de 840 ha.

El Pla que proposa potenciar les àrees de tipologia A, que defineix com a àrees funcionals principals d’acti-
vitat econòmica. Veure capítol 3.5, pàgines 65, 66 i 67. 

En les cinc àrees funcionals principals es concentra el 52% dels sòls d’activitat econòmica de tot l’àmbit 
territorial del Penedès: 

•	 Plana del Penedès Nord 610ha (33%)

•	 Conca d’Òdena 439ha (24%)

•	 Plana del Penedès Sud 345 ha (18%)

•	 Plana del Garraf 310 ha (17%) 

•	 Valls de l’Anoia 154 ha (8%)

El Pla proposa que, en cas que fos necessari ampliar el sòl d’activitat econòmica actual, s’hauria de plantejar 
prioritàriament coma a extensió de les cinc àrees funcionals principals, tenint en compte la bona accessibili-
tat, la dimensió i la continuïtat d’aquets àmbits amb els nodes urbans principals.

Per la resta de polígons, el Pla proposa evitar l’extensió dels àmbits on es situen els polígons tipus B i C 
per tal de no incrementar la dispersió dels sòls d’activitat econòmica en el territori, així com reduir o extingir 
aquells sòl classificats per activitat econòmica poc consolidats i que no reuneixen les condicions adients 
d’accessibilitat, dimensió, pendent etc.

              

http://poligons.micod.cat/
https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2953/meetings/398
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/PTP_Penedes/03_capitol_3_25a48.pdf
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               La regió agroalimentaria

Preguntes

A la Maite Esteve: Estem d’acord en que la vitivinicultura és un clúster empresarial potent i que encaixa dins 
de les economies del coneixement de les Megaregions europees. Potser és la única que tenim al Penedès. 
Creus que la creació d’una agroregió penedesenca ajudaria a potenciar-la?

A la Maite Esteve: podem seguir parlant d’un sector vitivinícola autòcton quan dues de les tres grans empre-
ses del sector, malauradament, estan en mans foranes?  

El fet de captar inversió estrangera i adquisicions d’empreses vitivinícoles, és un indicador clar del potencial 
de creixement del sector vitivinícola en si mateix. Que fa competitiu el Penedès per atraure grans empreses 
industrials davant d’altres zones situades al voltant de Barcelona?

A tots els panelistes: erròniament es contraposa industria amb turisme. L’industria ben organitzada no ha de 
perjudicar el turisme rural i per altre banda beneficia el sector turístic urbà (hotels i restaurants)

Respostes

Les preguntes sobre aquest tema van ser contestades durant el debat i podeu escoltar-les en aquest enllaç. 

Sobre la regió agroalimentària es van fer les següents reflexions pel xat:

Reflexions

Amb tanta planificació del territori, records per la nostra pagesia que rep quasi una misèria pel seu treball 
diari.

Preservar el territori no es incompatible amb optimitzar les zones industrials urbanitzades  buides i millorar 
les prestacions d’aquestes. Cal racionalitzar l’ús del sòl, si volem lluitar contra el canvi climàtic.

És millor créixer en qualitat, la ecologia i la cura del paisatge aporten valor qualitatius, s’obté més rendiment 
econòmic amb la mateixa inversió i això és el que pot fer el sector vitivinícola, no podem ser parcel·les de 
vinya aïllades per estructures i edificis com ja passa a zones vitícoles del Garraf i Baix Penedès. Va totalment 
en contra del enoturisme i el vi ecològic de més valor i apreciació pel mercat.

En relació a la regió agroalimentària, el PTP del Penedès considera que l’agricultura és un tret que caracterit-
za l’àmbit. L’actual extensió de sòl agrícola és una oportunitat per a crear sinèrgies entre diferents sectors 
econòmics. Per consegüent, incrementa l’extensió de sòl d’alt interès agrícola i restringeix la transformació 
del sòl d’interès agrícola mitjà. A més a més, protegeix els espais periurbans, que són bàsicament agrícoles, 
inclosos dins les morfologies urbanes. En resum, pel PTP les quasi 50.000 ha de sòl agrícola agrupades en 
diferents categories de sòl constitueixen un recurs que pot facilitar la creació d’un àmbit de potenciació agrí-
cola i per extensió d’un òrgan de gestió que vetlli per aconseguir uns preus més justos pels treballadors del 
camp o, entre altres moltes qüestions, promogui uns determinats productes. En relació amb les categories 
del sòl i les estratègies, vegeu: capítol 3.2, pàgines 38, 41, 42, capítol 5.1, pàgina 89 i capítol 5.2 pàgines 
93, 94.

6.

https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2953/meetings/398
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/PTP_Penedes/03_capitol_3_1a24.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/PTP_Penedes/05_capitol_5.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/PTP_Penedes/05_capitol_5.pdf
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/PTP_Penedes/05_capitol_5.pdf
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         El Pla director urbanístic dels adobers

Preguntes

Al Jordi Carbonell: del gremi de curtidors. El sector necessita donar sortida o permetre traslladar la nostra 
industria i permetre el creixement. Necessitem projectar el nostre futur i necessitem saber a on podem fer-ho 
i quan?

Respostes

Les preguntes sobre aquest tema van ser contestades durant el debat i podeu escoltar-les en aquest enllaç. 

Sobre Pla Director Urbanístic del Adobers es van fer les següents reflexions pel xat: 

Reflexions

Per què es va aturar el Pla Director Urbanístic del 2015? No feia falta llavors i ara si?

El Polígon dels Adobers iniciat el 2015 generava una parcel·la única de 100.000 m2 tots útils. Qui ho va 
aturar? No s’ha fet res. I ara si que funcionarà?

El 2015 és va aprovar el Document de Propòsits i objectius del Pla Director Urbanístic del Adobers. La feina 
es va fer i algú ho va aturar.  Diners mal gastats en estudis per res. Per què ara seria diferent?

El sector dels adobers va signar un compromís per 55.000m2 el Juliol 2017. Avui no crec que tots continuïn 
amb el mateix criteri, però n’hi ha que si. Per algunes d’aquestes empreses és donar-los-hi futur. En aquest 
document acceptàvem els alts costos d’adaptar el polígon al sector, connexions a la depuradora, etc...

Tot el que vulguis, però algú ho va aturar i no vaig ser jo. Què garanteix que no tornarà a passar el mateix?

I que garanteix que tornarà a passar?

El temps ajuda a madurar les coses. Els blanquers és un sector de la zona.

El PDU dels Adobers va ser impulsat conjuntament pel Departament de territori i sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya i els ajuntaments d’Igualada, Òdena i Jorba. L’objectiu del PDU era ordenar un desen-
volupament urbanístic amb unes característiques ad-hoc per a re allotjar-hi les adoberies d’Igualada, majo-
ritàriament situades avui al barri del Rec. Així es pretenia dotar a les empreses adoberes d’unes condicions 
d’entorn físic que les dotes d’un alt nivell de competitivitat a escala internacional. Des del principi es va 
comptar amb la complicitat i col·laboració del gremi dels adobers, a qui, reiteradament se li va demanar un 
compromís ferm de reallotjar-hi les empreses agremiades. El PDU es va arribar a aprovar inicialment i amb 
la voluntat de donar continuïtat a la seva tramitació un cop se’ns confirmés aquell compromís que des de 
l’inici demanàvem a les empreses adoberes. I  és que la proposta d’ordenació del PDU comptava amb unes 
característiques singulars (previsions de potencia, aigua, serveis comuns, instal·lacions pròpies pel sector 
adober, ...), pensades només per poder servir al sector de transformació de la pell, i que feia inviable que si 
poguessin ubicar empreses d’altres sectors.

Passat el temps el compromís dels adobers no va arribar, i en el marc d’una reflexió més àmplia sobre el 
model econòmic de la Conca d’Òdena, de mutu acord entre els tres ajuntaments implicats i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, es va decidir aturar el PDU dels adobers i incorporar aquest àmbit en el PDU d’Ac-
tivitat econòmica de la Conca d’Òdena. Tot sense perjudici que empreses adoberes es puguin ressituar en 
els sòls que classifiqui aquests nou PDU.

7.

https://participa.gencat.cat/processes/ptppenedes/f/2953/meetings/398
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Altres aportacions

El representant de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), Sr. Joan Mateu, ens va informar de la recent publi-
cació del “Llibre blanc infraestructures de l’Anoia”, presentat durant el IV Fòrum Empresarial de l’Anoia. Es 
pot veure als següents vincles:

- https://issuu.com/ueanoia/docs/llibre_blanc_d_infraestructures_i_mobilitat_de_l_a

- https://drive.google.com/file/d/1RiStOjzNsGZ-vrlWFnfRkz63koEl9Tmn/view

https://issuu.com/ueanoia/docs/llibre_blanc_d_infraestructures_i_mobilitat_de_l_a
https://drive.google.com/file/d/1RiStOjzNsGZ-vrlWFnfRkz63koEl9Tmn/view

