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Hem de resoldre  
reptes com….
• Potenciar els nuclis que aju-

den a vertebrar el territori.

• Equilibrar la relació entre 
llocs de treball i població 
ocupada per reduir la mo-
bilitat fora del Penedès.

• Contenir el consum de sòl 
als espais aïllats.

• Connectar les urbanitzaci-
ons amb els nuclis princi-
pals i els serveis.

En quin punt estem?

Conèixer com estem, ens ajudarà a 
prendre millors decisions.

habitants que 
representa el 6% 
de Catalunya

urbanitzacions 
que represen-
ten el 19% de 
Catalunya (2 de 
cada 10)

petits nuclis
amb dèficits de 
connectivitat

del sòl classifi-
cat (20.295 ha), 
el 58% és per ús 
residencial

llars necessàries 
segons previsions 
demogràfiques 
dels propers 18 
anys

habitatges nous 
que es poden 
construir al sòl ja 
classificat

I tu? Quins reptes de 
futur veus en els es-
pais de vida i treball?

On vivim i treballem?

476.000 206 180 12% 40.00097.000

Debatrem sobre la qualitat i cohesió dels espais residencials (nuclis 
urbans, rurals, urbanitzacions i espais verds periurbans), així com 
sobre les opcions d’una economia industrial, turística i agrícola. 

Vivim...

Descompensació entre 
llocs de treball i població 
ocupada

Proliferació d’urbanit-
zacions amb manca de 
connexions i serveis

Estem a l’euroregió  
econòmica Bcn-Lió

Tenim sòl residencial 
suficient pels propers 
18 anys

Activitat econòmica  
dispersa i polígons poc 
competitius

llocs de treball 
per treballador

polígons d’acti-
vitat econòmica 
a tot l’àmbit

del sòl d’activitat econòmica té 
bona situació, accessos i bona 
ubicació

dels ocupats treballen als sectors 
serveis i industrial

0,7 127 52% 69% + 22%
Treballem...

Una xarxa històrica de 
ciutats i pobles que  
estructuren el territori



Quin paper volem tenir en rela-
ció a les àrees metropolitanes 
de Barcelona i Tarragona?

És possible conciliar activitat 
econòmica i protecció del 
territori?

On ubiquem els nous  
habitatges: als nuclis  
principals o també als petits  
i urbanitzacions?

Sabrem atraure empreses  
i talent?

Resoldrem la dispersió d’ur-
banitzacions o de polígons 
petits i poc sostenibles?

Com activem dinàmiques de 
col·laboració supramunicipals?

Hem pensat una  
proposta de base

Potenciar
...el paper que tenen els nuclis 
més grans vertebrant i donant 
servei a la resta del territori, així 
com les àrees d’activitat econò-
mica més competitives.

Racionalitzar
...el consum de sòl i apostar per 
la regeneració o transformació 
de les trames existents, ja que 
tenim sòl classificat residencial i 
per activitat econòmica suficient.

Enxarxar
...el territori i passar d’una mira-
da local a una mirada supra-
local on la renúncia d’uns es 
recompensi gràcies al benefici 
conjunt.

Algunes propostes per debatre

No hi ha res decidit! Hem analitzat els punts forts i  
febles i hem pensat solucions per un Penedès ben 
cohesionat, amb paisatges i espais urbans de qualitat 
i les infraestructures per un futur dinàmic. Ara et toca 
parlar a tu: t’escoltem!

Noves centralitats  
a potenciar

Àrees principals  
d’activitat econòmica 
a reforçar

Noves centralitats  
a potenciar

Àmbits de  
reforçament nodal

Morfologies urbanes 
 a reestructurar


