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1. Introducció
1.1.

Antecedents i context

El Pla director urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO) neix de la
voluntat dels municipis que integren la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
(MICOD): Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de
Claramunt, Jorba i Castellolí, de portar a terme el desenvolupament de noves activitats
empresarials a la zona, promovent i potenciant la instal·lació de noves inversions i donant suport a
la consolidació del teixit empresarial existent.
La Conca d’Òdena es caracteritza històricament per tenir una important activitat industrial i
terciària. Actualment, l’objectiu comú dels municipis que integren aquest territori és fomentar
l’activitat empresarial en sectors estratègics especialitzats com el gènere de punt, les TIC, els
adobats de pell, el metall, la química i la salut, entre d’altres i la seva possible vinculació amb
entitats de recerca i transferència, campus universitari, centres de formació professional i
empresarial.
El Pla director urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO), publicat l’any 2009, delimita uns àmbits
anomenats d’eventual transformació, entre els quals hi ha diversos sectors d’activitat econòmica
que poden ser classificats com a sòl urbanitzable pel planejament urbanístic municipal. Deu anys
més tard, es constata que el desenvolupament previst pel PDUCO no es correspon amb la
conjuntura socioeconòmica i les dinàmiques d’activitat econòmica actuals.
En aquest context s’esdevé oportú considerar la possibilitat de plantejar un nou PDU d’àmbit
supramunicipal i rellevància econòmica, que permeti l’execució directa d’àmbits de
desenvolupament urbanístic de caràcter estratègic i que coordini, potenciï i dinamitzi els diferents
sectors productius i econòmics englobats en el territori, tot tenint en compte l’establiment de
determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i
mercaderies i el transport públic, i la protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni
natural i cultural i paisatge, per tal de mantenir els valors culturals, històrics i identitaris que
distingeixen la Conca d’Òdena.
Amb aquest objectiu, el Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, resol iniciar la
formulació del PDUAECO i encarrega la seva redacció a la Secretaria de l’Agenda Urbana i
Territori en col·laboració amb l’INCASÒL i amb la participació dels ajuntaments que formen part de
la MICOD. En aquest context s’inicia un procés participatiu que recollirà les propostes de la
població i els actors implicats i que ha de permetre incorporar aportacions de la ciutadania i la
societat civil en relació amb el model de desenvolupament econòmic i les possibles ubicacions
de futures activitats econòmiques.
Aquest procés de participació es realitza en la part inicial de redacció del PDUAECO, a partir dels
seus documents d’Avanç: el document d’Objectius i Propòsits Generals (DOPG) i el document
Inicial estratègic (DIE) 1.

Els documents es poden trobar en aquest enllaç
https://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/05_planejament_urbanistic/plans_dire
ctors_urbanistics/PDU_en_curs/docs_avanc/doc_avanc_PDUAECO.pdf
1
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Els resultats d’aquest procés participatiu, juntament amb l’estudi ambiental estratègic han de servir
per elaborar el document d’aprovació inicial.
Aquests resultats hauran de ser valorats abans de l’aprovació inicial, i s'incorporaran aquelles
propostes que es valorin positivament. Posteriorment, en el moment de l’aprovació inicial del
PDUAECO, es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades
i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o
exclusió.

1.2.

Objectius i eixos del debat.

Els objectius del procés participatiu plantejats inicialment són:
•

Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts dels treballs del PDUAECO

•

Recollir diferents perspectives i propostes sobre el model econòmic de la Conca d’Òdena

•

Deliberar al voltant de les possibles localitzacions d’implantació de nova activitat
econòmica.

•

Detectar necessitats que puguin ser recollides pel PDUAECO

Es van establir a més a més 3 eixos en el debat.
•

El model econòmic i social de la Conca d’Òdena

•

Valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals.

•

Possibles emplaçaments per a la implantació de nova activitat econòmica

1.3.

Contingut del document.

El present document de resultats de procés participatiu, recull un resum de les activitats i
canals de participació que s’hauran dut a terme i els resultats del procés participatiu.
Aquest document està estructurat en cinc apartats:
4
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•

Metodologia, on es resumeixen els canals de participació emprats.

•

Assistència i participació, que recull les persones i entitats participants en el procés.

•

Resultats: dividida en tres blocs, en funció del contingut de les aportacions recollides i
l’impacte que poden tenir en els següents passos del procés d’aprovació del PDUAECO:
o

Aportacions sobre l’estratègica econòmica. En aquest bloc s’han agrupat les
aportacions relacionades amb aspectes que no són competència directa del PDU,
però que poden ajudar a definir i millorar l’estratègia econòmica que ha
d’acompanyar el desenvolupament del PDU.

o

Aportacions sobre la proposta de planejament. Aquí s’han agrupat els comentaris,
propostes i valoracions sobre temes que són d’incidència directa del document del
PDUAECO (valoració de la proposta inicial, criteris per a la implantació urbanística,
zonificacions, etc.).

o

Altres aportacions. Per últim s’han agrupat aportacions que no encaixen en els
apartats anteriors, i que tenen a veure amb propostes de millora del procés
d’aprovació del PDU i del procés participatiu que s’han desenvolupat.

•

Conclusions: es recullen de manera resumida els principals resultats.

•

Consideracions de l’administració vers els resultats del procés de participació, amb
els principals aspectes que es tindran en compte a partir d’ara en la redacció del
PDUAECO.

•

Annexos. Es presenten una sèrie d’annexos que recullen:
o
o
o
o

Les preguntes recollides en els seminaris web amb les respostes.
Les propostes recollides al participa.gencat.cat.
Els esquemes comprensius generats en el procés.
Els resultats de les dues sessions participatives.

Per últim, és important recordar que en aquest document no es presenten els resultats com a
consensos del territori, sinó com a conclusions del debat que s’ha tingut. A més a més, es
detecten alguns punts en comú, però també alguns punts de divergència, que, en definitiva,
representen la diversitat de veus present en el territori.
Tanmateix, volem destacar especialment els criteris o punts compartits que s’han detectat.
Creiem que poden ser un bon punt de partida per poder explorar i valorar la seva inclusió en el
document d’aprovació inicial del PDUAECO per part de les autoritats responsables. En l’apartat 6
es fa una primera valoració d’aquests resultats per part de les administracions responsables.
Amb l’aprovació inicial es presentarà un retorn complet, on es podrà valorar l’impacte del procés
participatiu en el document del PDUAECO.

2. Metodologia.
Donat el moment excepcional que estem vivint a causa de la pandèmia de COVID-19, s’han pres
mesures extraordinàries per a la protecció de la salut de la ciutadania que han fet adaptar tot el
procés participatiu a mitjans telemàtics.
Així doncs, les sessions informatives i els tallers participatius presencials que estaven previstos es
van reformular en quatre seminaris web de caràcter informatiu i dues sessions de debat
telemàtiques. A més a més, durant tot el procés es va mantenir actiu el canal de participació en
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línia de participa.gencat.cat per informar i fer devolucions intermèdies dels diferents espais de
participació realitzats i per a recollir propostes i comentaris.

2.1.

Fases i del procés participatiu:

El procés participatiu s’organitza en 3 fases. Actualment s’han desenvolupat les dues primeres. En
la tercera fase del procés es presentarà aquest retorn.
•

Primera fase: Informació, debats amb experts i recollida de propostes. Des del 6 de juny
fins al 31 d’agost de 2020.

•

Segona fase: Debat sobre la ubicació d'activitats econòmiques. Des de l’1 de setembre fins
al 15 d’octubre de 2020.

•

Tercera fase: Resultats i retorn de la participació. Des del 15 d’octubre fins al 31 de
desembre de 2020.

2.2.

Programa de les sessions

En la primera fase del procés es van realitzar quatre seminaris web amb l'objectiu d'informar
sobre el PDUAECO i obrir el debat amb diferents temes de treball. Aquests seminaris es van
emetre en directe i actualment estan disponibles en el canal de YouTube de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) 2.
Com a ponents dels seminaris web es va convidar a persones expertes de cada matèria, i es va
obrir un canal (xat en directe) per poder recollir preguntes amb l'objectiu de fer-les arribar als
ponents.
Ja que moltes de les preguntes no es van poder transmetre en directe a les persones ponents per
culpa de la manca de temps, es van recollir i classificar per poder donar-hi resposta posteriorment.
Com a resultat d'aquestes sessions es van elaborar una sèrie de retorns dels seminaris on es
donaven resposta a algunes de les preguntes 3. La resta de preguntes es van traslladar als òrgans
responsables per poder donar-hi resposta posteriorment 4.
Els seminaris realitzats van ser
•

Presentació del document d’avanç del PDUAECO. 2 de juliol.
En aquest seminari web va explicar la proposta de l’avanç del PDUAECO.
Per aquesta presentació es va comptar amb Josep Armengol, com a subdirector general
d’Acció Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i Ramon Queralt, Director tècnic de la Llena, consultoria de serveis i projectes
ambientals, encarregats de la redacció de l’informe ambiental.
En aquesta sessió van participar unes 55 persones (el màxim de visualitzacions va ser 58 i
el mínim 50). Es van recollir i traslladar 6 preguntes als ponents. En el moment de la
redacció d’aquest document el vídeo porta 481 visualitzacions.

•

El model econòmic de la Conca d’Òdena. 9 de juliol.

2

Els vídeos es poden consultar a: https://www.youtube.com/channel/UCrvUw2i97SsJLQVdtNqcDzA
Es poden trobar els retorns dels seminaris web a la pàgina del procés participatiu:
https://participa.gencat.cat/processes/PDUAECOConcaOdena
4
Les preguntes i les respostes es troben en l’annex 1.
3
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L’objectiu d’aquest segon seminari web va ser explicar el model de desenvolupament
econòmic proposat des del Departament d’Empresa i Coneixement i com es desenvolupen
aquestes actuacions tenint en compte els requeriments de sòl, impactes i retorn al territori.
Per aquesta presentació es va comptar amb Josep Carbonell com a subdirector general de
Política Industrial i amb Albert Civit, Director de l’Institut Català del Sòl (INCASOL).
En aquesta sessió van participar unes 50 persones (el màxim de visualitzacions va ser 54 i
el mínim 44). Es van recollir i traslladar 10 preguntes als ponents. En el moment de la
redacció d’aquest document el vídeo porta 119 visualitzacions.
•

El mercat laboral a la Conca d’Òdena. 16 de juliol.
L’objectiu d’aquest tercer seminari web va ser tenir un debat sobre el mercat de treball de
la Conca d’Òdena, ja que el foment de l’ocupació és un dels principals problemes que es
vol resoldre amb la implantació de noves empreses en el territori.
Per aquesta presentació es va comptar amb Alfonsa Santiesteban membre de l'executiva
de la Unió Intercomarcal de CCOO del Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf i
Coordinadora del Sindicat a l'Anoia i Francesc Rica Saavedra com Secretari General de
l’UGT de l'Anoia i membre del consell de direcció del SOC.
En aquesta sessió van participar unes 38 persones (el màxim de visualitzacions va ser 40 i
el mínim 35). Es van recollir i traslladar 7 preguntes als ponents. En el moment de la
redacció d’aquest document el vídeo porta 209 visualitzacions.

•

Les veus del territori. 24 de juliol.
L’objectiu d’aquest quart seminari web va ser tenir un debat obert sobre el PDUAECO i
altres qüestions relacionades amb aquest document, amb quatre persones que
representen entitats de diferents sectors econòmics i socials i donant espai perquè
expliquin els seus posicionaments sobre el PDUAECO.
Per aquesta presentació es va comptar amb:
Quim Muntané, ambientòleg i geògraf i membre de Per la Conca; Joan Vidal, coordinador
comarcal d’Unió de Pagesos a l’Anoia; Jordi Solé, President de TIC Anoia; Joan
Domènech, President de la Unió Empresarial de l’Anoia.
En aquesta sessió van participar unes 70 persones. Es van recollir i traslladar 4 preguntes
als ponents. En el moment de la redacció d’aquest document el vídeo porta 400
visualitzacions.

En la segona fase es van realitzar dues sessions en format de taller-debat virtual amb la
ciutadania i les entitats interessades mitjançant una plataforma de videoconferència i amb eines
de treball col·laboratiu 5. L’objectiu d’aquests tallers era informar de la proposta inicial i recollir la
percepció i propostes d’agents socioeconòmics, entitats i ciutadania sobre com valorar i
desenvolupar les diferents zones considerades en el PDUAECO.
L’estructura i els temes de treball de cada taller es van redefinir i adaptar tenint en compte les
persones inscrites (la gran majoria estaven inscrites als dos tallers), i així doncs es va prioritzar fer
un treball en dos moments (taller 1 i taller 2), en comptes de plantejar-los com a sessions
independents. D’aquesta manera es podia aprofundir més en els debats i aprofitar més el temps
de les sessions.

5

Es va fer servir la plataforma de videoconferència Zoom i la plataforma de treball col·laboratiu MURAL.
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El contingut treballat en les sessions ha sigut en següent 6:
•

Sessió 1: Valoració de les alternatives i els àmbits. 17 setembre.
En aquesta primera sessió es va informar sobre la proposta inicial i posteriorment es va
proposar un treball participatiu en dos grups que consistia a fer una valoració de les
alternatives i dels àmbits plantejats en la proposta inicial mitjançant una dinàmica de
mapatge col·laboratiu.
A aquesta sessió es van inscriure 30 persones i finalment van participar 20 7.

•

Sessió 2: Activitats i condicionants. 24 de setembre.
Aquesta segona sessió tenia com a objectiu recollir criteris i condicionants per a la
implantació de les activitats econòmiques. A partir dels resultats de la sessió anterior
també es va considerar incloure un punt per fer una valoració conjunta del model econòmic
sobre el qual es basa la proposta del PDUAECO.
A aquesta sessió es van inscriure 30 persones i finalment van participar 26, de les quals 13
havien participat del primer taller.

2.3.

Participació en línia

Es va habilitar l'espai de propostes al web del procés participatiu (participa.gencat.cat). Es va
proposar formular les aportacions segons uns eixos temàtics.
•

El model econòmic i social de la Conca d’Òdena. En quins sectors i perfils d'empreses
s'hauria de basar el futur model socioeconòmic? Com podem reactivar i potenciar
l'economia local? Com valoreu l'atracció de grans empreses?

•

Valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals. Quins són els elements
ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals que cal preservar? Quines accions
proposaries per millorar aquests valors?

•

Possibles emplaçaments per a la implantació de nova activitat econòmica. Quines creus
que són les millors ubicacions per ubicar noves activitats econòmiques? Per què?

•

Altres. Propostes d'altres àmbits susceptibles de poder ser incorporats a l'àmbit d'actuació
del PDUAECO.

Aquest espai de propostes es va mantenir obert durant les dues primeres fases del procés. Es van
recollir un total de 108 propostes de 57 persones diferents 8.

2.4.

Elaboració d’esquemes comprensius de la proposta

Com a complement a la fase informativa es van elaborar unes infografies explicatives de la
proposta de l’avanç del PDUAECO. En aquests esquemes es volia diferenciar de manera més
clara la distribució de les superfícies que es proposen per a activitats econòmiques, per a sòl no
urbanitzable i per a sòl destinat a zones verdes i equipaments públics. Aquests esquemes es van
elaborar a partir de la informació que ja es podia consultar en el document d’objectius i propòsits,
amb la voluntat d’explicar millor la proposta en les sessions virtuals 9.
L'estructura detallada del taller-debat, es pot trobar a l’Annex 4
Es va enviar un correu electrònic de confirmació a les persones inscrites.
8
Es recull el detall de les propostes recollides en l’espai web en l’annex 2.
9
Els esquemes es troben a l’annex 3.
6

7
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3. Assistència i participació
Com que el procés participatiu ha tingut activitats informatives telemàtiques obertes (és a dir que
estan a disposició dels interessats de manera permanent en línia) considerarem diversos tipus de
participants: d'una banda les persones que s'han informat i d'altra banda les que han participat de
manera activa (comentant, proposant o participant en les sessions de debat virtuals).
Així doncs, si considerem les persones informades en el procés, s'han considerat les 1.209
persones que han vist els seminaris web fins al moment de la redacció d'aquest document, així
com les 44 persones que segueixen la web participa.gencat.cat i les 46 persones que han assistit
a les sessions virtuals de participació.

Si per contrari considerem les persones que han fet aportacions, comentaris i propostes mitjançant
els diferents canals, la participació total és de 231 persones, distribuïdes en: 57 persones que han
fet propostes al web, 128 persones que han aportat comentaris, preguntes i altres valoracions als
seminaris web i 46 persones que han participat en els tallers.

Si desglossem aquestes 231 persones en els participants "únics" (ja que hi ha algunes persones
que han participat en diferents espais de participació), obtenim que han participat almenys 129
persones diferents en tot el 10￼
. D'aquestes persones 80 han participat només en un espai de
participació. Per contra hi ha hagut 31 persones que han participat de 3 o més espais.

10

S’ha identificat a cada participant de cada espai amb els noms que proporcionaven els diferents canals.
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Xifres globals del procés

Participants i aportacions recollides per espai de participació
No def.

Activitat

Dona

Home

Aportacions recollides

Total

Propostes web

1

18

38

57

124

Seminari web 1

3

9

10

22

42

Seminari web 2

16

14

30

71

Seminari web 3

13

18

31

121

Seminari web 4

24

21

45

394

Sessió virtual 1

8

12

20

87

Sessió virtual 2

8

18

26

304

96

131

231

1143

Suma total

3.2.

4

Llistat d’entitats participants

Pel que fa a les entitats, associacions i empreses participants (excloent els participants de manera
individual), amb la informació recollida, obtenim que han participat 75 persones al llarg del procés
que van expressar que representaven a 20 entitats.
En el següent gràfic s’exposa el nombre d’espais en els quals ha participat algun representant de
les entitats detectades.

Cal dir que, més enllà del nombre final de persones i entitats participants, considerem que s’ha
tingut una bona representativitat de les diferents visions del territori, i que el valor que ha tingut el
procés de participació és, a part de donar a conèixer el document d’avanç del PDUAECO, i obrir el
debat sobre el mateix, és el volum d’aportacions recollides i el seu contingut, qüestió que es
tracta en el següent capítol.
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4. Resultats
4.1.

Metodologia i tractament de les aportacions.

El tractament i recollida d'informació d'aquest procés ha sigut complex degut principalment a la
reformulació del projecte mitjançant els canals virtuals i la complexitat dels temes a tractar. S'ha
fet un esforç exhaustiu en recollir i classificar totes les aportacions realitzades per les persones
participants.
Aquest treball de recopilació, anàlisi i síntesi té la voluntat de presentar unes conclusions per
temes, i en alguns casos articular uns criteris o punts compartits per a facilitar la presa de
decisions.
És a dir, no s'ha fet només una anàlisi quantitativa de les aportacions (el nombre de cops que
s'ha proposat o mencionat un tema per exemple) que ens mostra l'interès dels participants, sinó
que a més a més s'ha fet una anàlisi qualitativa de cada aportació plantejada perquè ajudi a tenir
una visió més completa de la qüestió.
La metodologia de treball per realitzar aquest tractament de la informació ha sigut la següent:
•

Buidatge de les aportacions en una base de dades.

•

Classificació de les aportacions en diferents variables:
o
o

Informació bàsica de l’aportació: qui ha fet la proposta, en quin espai de
participació, suports, tipus d'aportació (si és una proposta, pregunta, comentari o
valoració), etc.
Contingut de l’aportació: a quin àmbit o espai del territori fa referència, a quin tema
es refereix: planejament, estratègia econòmica i altres temes.
Pel que fa al contingut s’han fet una sèrie d’assimilacions per a poder agrupar les
aportacions en temes genèrics que ajuden a agrupar i facilitar l’anàlisi del contingut.

Exemple del tractament de dues aportacions:
EINA O
ACTIVITAT Títol proposta

Perso
LOCALIT
na
Contingut proposta ZACIÓ
Tipus

No és el tipus de
desenvolupament

Participa.gen econòmic que vull per a
cat
les generacions futures. -

Promoure zones on

Participa.gen tinguin entrada grans
cat
empreses

-

BLOC

TEMA

APORTACI Suport
Ó
s

NO estic d'acord en un
model de
desenvolupament basat GENÈRI
C
Proposta
en macropolígons.

CLASSIFICA No fer més
PLANEJAM CIÓ DEL
superfície
ENT
SÒL
industrial

26

Apostar per una
parcel·lació que permeti
l'entrada de grans
empreses que busquen
GENÈRI
establir-se i no troben
Proposta
lloc a les grans ciutats. C

CLASSIFICA Fomentar
parcel·les
PLANEJAM CIÓ DEL
ENT
SÒL
grans

6

•

Posteriorment s’ha fet un anàlisi comparat de les aportacions per temes per establir les
principals conclusions. Es fan servir agrupacions de les aportacions amb taules dinàmiques
i s’elaboren gràfics per a poder visualitzar fàcilment els resultats. També es fa un anàlisi
qualitatiu de les aportacions textuals per ajudar a explicar les conclusions.

•

Síntesi per cada tema: es resumeix cada tema amb una gràfica de resultats i es destaquen
els temes que recullen més interès, amb una petita explicació argumentada a partir de
l’anàlisi de les aportacions realitzades per les persones participants.
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participatiu

Esquema de tractament dels continguts del procés participatiu:

Els criteris i les conclusions que es mencionen en cada bloc es plantegen d'acord amb l'anàlisi
inicial de les 471 aportacions recollides en els tallers de participació dels dies 17 i 24 de setembre i
mitjançant el web de participa.gencat.cat. També s'han analitzat els comentaris i valoracions de la
resta d'espais per a complementar o incorporar visions presents en el procés.
Els criteris s'han classificat en tres grans blocs: planejament, model econòmic i altres.
•

El primer bloc agrupa els criteris que pugui ajudar a la redacció del PDUAECO, per
exemple: la valoració de la proposta inicial, una valoració dels àmbits proposats i una sèrie
de criteris per establir els paràmetres urbanístics (activitats a limitar, criteris de zonificació i
urbanístics).

•

El segon bloc agrupa els criteris per orientar un model socioeconòmic per al territori de la
Conca d'Òdena i planteja els temes que, segons les aportacions que s'han recollit, s'han
identificat com a més importants; per exemple: atracció i necessitats d'empreses, suport a
activitats existents,

•

En el tercer bloc s'han agrupat les aportacions que tenen a veure amb altres temes,
bàsicament propostes de millora del procés d'aprovació del PDU i del procés participatiu.

Recordem que aquests resultats no es presenten com a un consens definitiu, sinó com una
sèrie de conclusions que han de servir de guia per a la presa de decisions.
També cal destacar que el nombre d'aportacions recollides no es menciona amb la voluntat de
"mesurar" la incidència o la importància dels temes, sinó per reflecteix l'interès que hi ha hagut
en el procés: permet copsar la importància dels temes que s'han parlat en el debat i ajudar a
prioritzar-los en l'anàlisi conjunta de les aportacions.
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4.2.

Resultats del procés
participatiu

Bloc 1: Estratègia econòmica

La proposta de PDUAECO té com a objectiu el desenvolupament finalista de sòls per activitat
econòmica, establint la seva ordenació detallada i les corresponents previsions de gestió. Així
doncs l'impuls econòmic és la finalitat principal d'aquest planejament urbanístic. Per aquest motiu,
el debat sobre l'estratègia econòmica que planteja el PDU ha sigut un dels temes de debat que ha
sorgit en el procés.
El PDUAECO proposa la disposició de grans superfícies de sòl per activitat econòmica de gran
format amb l'objectiu de respondre a la demanda actual d'aquest tipus de parcel·les per part
d'empreses. En l'apartat d'anàlisi del sòl per activitat econòmica que s'exposa en l'apartat 4 del
document d'objectius i propòsits generals del PDUAECO s'arriba a la conclusió que l'oferta actual
de sòl a la Conca d'Òdena "es tracta d'una oferta destinada a petites i mitjanes empreses que no
dóna resposta a la implantació d'empreses que requereixen grans extensions de sòl".
A més a més durant el procés participatiu, a la fase informativa 11, es va explicar l'estratègia
econòmica que darrere d'aquesta oferta de grans superfícies que preveu que a partir de la
implantació d'aquestes empreses es generi un efecte tractor que permeti: fomentar l'ocupació de
les parcel·les industrials buides de petit i mitjà format existents a la Conca d'Òdena, donar suport a
les empreses de serveis existents, fomentar l'aparició d'empreses de serveis que demandin les
grans implantacions, i que tot això tindrà impacte en el foment de l'ocupació en diferents sectors.
Durant el procés participatiu van participar empreses de diferents sectors econòmics, socials i
laborals de la Conca d'Òdena, i tot i que aquestes accions de desenvolupament i estratègia
econòmica no són competència directa d'un PDU, es recullen com a resultat del procés
participatiu amb l'objectiu que:
•

Puguin orientar i reformular els objectius del PDUAECO actual.

•

Siguin un punt de partida per a un possible debat, estudi o pla estratègic de la Conca.

Dins d’aquest bloc distingim els següents temes amb les conclusions dels debats i els criteris
comuns que s’han recollit, amb la mateixa metodologia dels criteris d’urbanitzacions expressats en
l’apartat anterior.

11

Segon seminari web. El model econòmic de la Conca d’Òdena.
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Atracció d’empreses.

En aquest apartat s’han recollit aquelles aportacions que feien menció a les empreses que
s’haurien d’atraure a la Conca d’Òdena.

Destaquen sobretot 3 activitats:
•

Indústries 4.0.
Es pot dir que l'impuls de la indústria 4.0 és un punt en comú transversal i compartit per la
majoria de les persones que han participat. Dins de les possibles indústries que es podien
impulsar hi ha un ampli ventall (Sanitàries, agrícoles, digitals).
Es menciona sovint que per impulsar aquestes indústries calen centres de formació,
programes per l'atracció de talent, fomentar la sinergia entre empreses. També que és una
oportunitat ara que hi haurà ajudes europees per l'impuls de la digitalització i les energies
renovables.
Pel que fa al possible impacte en el PDU hi ha propostes que apunten que aquestes
activitats es poden adaptar a espais o edificis industrials abandonats, tot i que altres
apunten a la necessitat d'espais de gran format per generar l'atracció d'una gran empresa.
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Resultats del procés
participatiu

Indústria agroforestal.
Una altra activitat que s'ha vist com a important a potenciar és l'agroforestal o
agroalimentari amb un caràcter innovador: vinculada a les noves tecnologies i indústria 4.0,
amb relació amb centres d'investigació (UDL), agricultura de proximitat, generació de
biomassa.

•

Data centers
Tot i que es podria incloure com una indústria 4.0, s'ha posat per separar aquesta activitat
perquè s'ha mencionat de manera concreta en diverses ocasions i en la majoria d'ocasions
vinculada a l'àmbit nord (5 cops d'aquestes 13 aportacions recollides).
En general s'argumenta que aquesta activitat "atrauria empreses tecnològiques de primer
nivell i, per tant, es dinamitzaria l'economia del territori".
4.2.2.

Criteris i condicions per a la implantació d’empreses.

En aquest bloc s'han recollit les aportacions que tenen a veure en posar condicions o
requeriments a les empreses que es vulguin instal·lar en el territori. Són limitacions que s'han
d'articular mitjançant altres regulacions o compromisos més enllà de la regulació del PDU.
Com es pot observar s'han detectat una gran quantitat d'aportacions en aquest sentit (64).
Aquests resultats poden ser un bon punt de partida per establir una estratègia compartida del
desenvolupament econòmic de la comarca.

Destaca sobretot una limitació, però exposem una síntesi dels arguments de les tres primeres
limitacions proposades:
•

Alt rati d'ocupació laboral per superfície
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Aquesta conclusió es pot extreure sobretot a partir del resultat de la segona sessió de
debat, en la qual es va preguntar per criteris i condicionants per a la implantació de les
empreses. L’argument majoritari és que posar a disposició de les empreses no dóna
seguretat que s’augmenti proporcionalment l’ocupació. L’activitat més mencionada en
aquest sentit i que es posava d’exemple és l’activitat logística.
•

Sostenibles i que apostin per les renovables
Quasi en un mateix nivell, es va posar com a criteri que les empreses han de tenir una
aposta per la sostenibilitat real i per això s’han de posar condicions de compliment de
criteris d’eficiència energètica, cura del medi ambient, respecte a la biodiversitat, estalvi de
recursos etc. 12

•

Amb ocupació local i de qualitat
Es proposa també que siguin empreses que aportin treball al col·lectiu d’aturats local i que
puguin oferir llocs de treball qualificats per evitar que marxi la gent formada que hi ha a la
Conca.

•

Empreses amb RSC (Responsabilitat Social Corporativa).
Hem agrupat aquí les aportacions que especifiquen que les empreses han de fer una
aposta per la continuïtat, per ser sostenibles a llarg termini i que la presa de decisions no
es faci allunyada de la realitat del territori.

•

En línia amb els ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible).
Aquest grup de comentaris i propostes mencionen directament incloure els objectius de
l’ODS en el desenvolupament econòmic de la comarca. Amb aquests arguments s’intenta
explicar la poca adequació de la proposta del PDUAECO a aquests objectius i es proposa
un desenvolupament més transversal.
4.2.3.

Necessitats per a la implantació d’empreses.

D’altra banda, i com a complement a l’apartat anterior, també s’han recollit aportacions que posen
sobre la taula les necessitats existents que tenen les empreses, i que s’haurien de resoldre si es
vol atraure noves activitats econòmiques.

12

Es podria estudiar com a criteri la necessitat de tenir un segell de certificació ambiental.
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Destaquem les quatre primeres conclusions:
•

Personal amb talent i formació especialitzada
És una necessitat clara, compartida i molt comentada al llarg de tot el procés participatiu.
Els arguments principals recollits en aquest tema són diversos. Cal, d'una banda tenir
personal format per poder donar resposta a les necessitats de les empreses tecnològiques.
S'explica que hi ha centres que funcionen a la comarca, però que cal reforçar aquests
centres si volem que els llocs de treball que es creïn no s'ocupin per personal de fora de la
Conca. D'altra es pensa que és necessari també atraure talent per a poder impulsar els
projectes i que es pot fer de la Conca un lloc atractiu perquè arribin nous perfils
professionals que emprenguin en el territori.

•

Parcel·les de gran format
En línia amb el que proposa el PDUAECO, es menciona sovint que la demanda de
parcel·les de gran format existeix i que és una oportunitat per poder atraure empreses que
generin efecte tractor.

•

Xarxa d'infraestructures
Bàsicament referit a comunicacions per carretera amb connexions amb espais estratègics
com port, aeroport i grans eixos de comunicació continental.

•

Serveis de telecomunicacions
També destaquen les aportacions que mencionen la necessitat de tenir infraestructures per
a la connexió a gran velocitat. Es menciona l’oportunitat de l’arribada del cable submarí a
Barcelona que millorarà la competitivitat d’aquesta xarxa a Catalunya.
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Suport i equilibri amb les activitats existents

En aquest apartat s’han analitzat les aportacions que apunten a donar suport a les activitats
econòmiques existents.

Detallem les tres primeres conclusions agrupades:
•

Potenciar el sector agrari, agroforestal o agroalimentari
Un altre dels grans temes de debat era la compatibilitat entre els sectors econòmics
existents, especialment l'agrari, amb les noves implantacions econòmiques que es
preveuen. Bàsicament es demana que s'aposti per un model de desenvolupament
agrícola, que fomenti el consum de proximitat, que dignifiqui la pagesia i que afavoreixi la
conservació del paisatge i els valors ambientals no econòmics que tenen les activitats
primàries.

•

Generar "efecte tractor" en pimes i treball indirecte a partir de grans empreses
D'altra banda una de les solucions que s'ha proposat per impulsar les activitats
econòmiques existents en el territori és precisament habilitar parcel·les de gran format per
atreure grans empreses. Es comenta que així es pot generar un efecte tractor que millori la
situació econòmica d'empreses de serveis, restauració, oci, etc., ja que les grans empreses
externalitzen els serveis bàsics i acostumen a fer-lo amb empreses locals.

•

Ajudes i promoció per a les activitats existents
Referit sobretot a les indústries tradicionals com la pell, el paper i el tèxtil, però també a les
activitats industrials (per la seva capacitat de generar ocupació) i a les mitjanes i petites
empreses i les persones treballadores autònomes. Dins d'aquesta agrupació hi ha algunes
propostes que apunten al fet que les inversions, en comptes de fer-les en noves
implantacions, s'haurien de destinar a donar suport a aquests col·lectius.
També, de manera concreta s’ha agrupat aquí la necessitat del sector adober en nous
espais per a desenvolupar la seva activitat.
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Bloc 2: Planejament

4.3.1. Valoració de la proposta general.
En aquest apartat es mostra la valoració general envers la proposta inicial plantejada en l’Avanç
del PDUAECO.
Recordem que la proposta inicial aprofundia en l’anàlisi de l’Alternativa 2 (que inclou els àmbits
de la Plataforma Ferroviària Nord, l’Entorn de l’Aeròdrom i l’àmbit de Vilanova del Camí Sud) , tot i
que planteja també l’Alternativa 1 (que canvia l'àmbit de Vilanova del Camí, per l’àmbit de la
Plataforma Ferroviària Nord). També es feia la comparativa amb l’Alternativa 0 (és a dir, el
planejament vigent del PDUCO de 2008). Cal recordar que tant l’Alternativa 1, com la 2 proposen
la reducció del sòl urbanitzable que actualment contempla el PDUCO 2008 (l’alternativa 1 en un
47 % i l’alternativa 2 en un 32%).

Podem dir que les dues conclusions que es presenten, poden semblar en certa manera
contraposades, però reflecteixen d'una manera clara la polarització de les opinions que s'han
recollit respecte a la proposta del PDUAECO. Presentem primer les dues conclusions principals,
respecte a la valoració general i posteriorment tres punts o criteris que s'han detectat com a
possibles punts en comú per a donar continuïtat al procés de redacció del PDUAECO.
Les conclusions que poden extreure respecte a la valoració general de la proposta són:
•

No cal més sòl industrial.
Aquesta primera conclusió s’extreu a partir d’un gran grup d’aportacions, moltes d’elles, en
clau de protesta en contra de l’existència i la manera de plantejar el PDUAECO. Entre
d’altres es destaca que la manca de debat previ per definir el model, que es va reclamar de
manera contínua en tot el procés per una part dels participants 13.
Aquesta conclusió la podem extreure a partir del gran volum de propostes recollides en
l’espai del participa.gencat.cat i també al posicionament d’algunes persones que han
participat de la resta d’espais.

13

Veure apartat Altres
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Per exemple, s’han recollit 25 propostes en aquest sentit a la plataforma
participa.gencat.cat, acompanyades de 500 suports. D’aquestes propostes 16 es
refereixen directament a la zona de Vilanova del Camí Sud.
Pel que fa a les sessions de debat, s’ha recollit també la proposta d’aturar el projecte del
PDUAECO fins que no es parli de model econòmic.
Cal destacar que aquesta valoració negativa del projecte estava concentrada en col·lectius
específics (Salvem Can Titó, Per la Conca i, en menor mesura Unió de Pagesos) i
ciutadania particular. També destaca que aquesta afirmació de no fer més sòl industrial es
concentrava molt en l’àmbit Sud, tot i que es feia extensiva a la resta del projecte de
manera implícita.
Destaquem els següents arguments que justifiquen aquestes propostes:
o
o
o
o
o
o

•

No té sentit plantejar nou sòl industrial si encara hi ha polígons i edificis industrials
buits. Es comenta que hi ha una mala planificació del territori i que abans de fer nou
sòl, cal omplir l’existent.
Impacte paisatgístic en la zona natural de Vilanova del Camí: es menciona que és
una “sortida natural” per les poblacions de la Conca.
Impacte en el medi ambient del model de desenvolupament urbà i no respecte als
objectius de l’Agenda verda de l’UE ni els ODS de la ONU.
Impacte en el patrimoni cultural. Es fa arribar un inventari dels elements
patrimonials que estarien afectats. https://cutt.ly/8foB5Eu
Impacte en les activitats agrícoles existents.
Poca coherència amb els criteris de selecció plantejats amb el PDUAECO. Es
menciona que Vilanova del Camí té una capacitat d’acollida més baixa que la resta
d’espais plantejats.

S’han de promoure parcel·les de gran format per atraure empreses.
Aquesta conclusió l'extraiem a partir de les valoracions de les persones i col·lectius que es
mostraven a favor de fer aquest tipus de sòl industrial, perquè l'actual oferta de sòl no està
adaptada a la demanda de les empreses actualment (grans superfícies). Aquesta proposta
va orientada a resoldre un dels grans problemes que s'ha mencionat durant el procés:
reduir l'atur de la comarca a partir de l'atracció d'empreses de gran format.
Concretament, s’han recollit 11 propostes en aquest sentit a la plataforma
participa.gencat.cat, acompanyades de 103 suports. D’aquestes propostes set fan una
menció genèrica a tots els àmbits proposats, dues aposten per l’alternativa 2, una per
l’alternativa 1, i una altra per l’aeròdrom solament.
Pel que fa a les sessions de debat s'han recollit 22 aportacions favorables al fet que es
facin noves implantacions de gran format.
Destaquem els següents arguments que justifiquen aquestes propostes:
o
o
o

És una necessitat de format de sòl que tenen les empreses i no hi ha oferta a
Catalunya.
La implantació d’empreses de gran format pot generar “efecte tractor” que millori
l’economia de les empreses local.
La implantació d’empreses de gran format ajudarà a reduir l’atur.
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Com s’ha mencionat, aquest primer dissens que s’ha detectat de manera clara en el procés, es
podria articular amb tres criteris compartits que s’han detectat i que poden orientar una
possible sortida a aquestes visions diferents sobre la proposta inicial.
•

Fer una implantació per fases, en base a la demanda real.
Una de les preocupacions principals és que aquest planejament generi espais “buits” o
urbanitzacions industrials no ocupades, com les existents actualment. Es posen diversos
exemples durant però podem destacar els Plans de La Tossa - Santa Margarida de
Montbui. D’altra banda es critica que es posi a debat tanta superfície industrial de cop (els
tres àmbits recollits a l’alternativa 2), i es considera més adient anar una a una i comprovar
si realment hi ha una demanda que justifiqui la resta de superfícies.
Aquest criteri es construeix a partir de les aportacions recollides en les sessions de debat,
durant la valoració de les alternatives del primer taller. Algunes de les aportacions per
exemple van ser:
“Quan tinguem l'aeròdrom i la zona "Polígon de la Tossa" i la de Jorba-Igualada plenes d'activitat
industrial llavors comencem a parlar d'altres opcions.”
“Es tracta d'estar preparats si hi ha empreses interessades. Només urbanitzar si ve l'empresa”
“És excesiu la quantitat de sól i sense garanties”
“Doblar els poligons es improbable d'omplir”

També es van recollir aportacions en aquest sentit a la segona sessió de debat virtual.
Destaquem per exemple dos comentaris expressats per representants, primer de la
Plataforma Salvem Can Tito, i el segon de l’Associació d’Empresaris:
“S’hauria de començar per una àrea. Plantejar 3 zones es massa ... començar per una àrea
industrial ... S’ha presentat molta superfície.. Que representa el tota del que tenim ara. Cal reciclar els
polígons vells. Comencem per una zona i si es torna a fallar assumir la responsabilitat”
“Estic bastant d’acord en algunes coses (de la proposta anterior). Necessitem una planificació com a
comarca. Cal fer aquesta planificació. Saber amb quins polígons podem contar. Marcar a on podria
ser. ... Ha sorgit molta gent que defensa visions diferents i que gent que pot treballar des de diferents
visions”.

Trobem que és un criteri comú mencionat per diversos actors implicats en el procés i que
s’hauria d’estudiar per a la seva incorporació tècnica o mitjançant un compromís polític.
•

Plantejar l’aeròdrom com l’espai a ocupar prioritari en cas de demanda.
Com s’ha vist en les aportacions anteriors, algunes apunten que l’aeròdrom genera
“consens” com a espai per acollir aquest espai per grans superfícies.
Tot i que no hi ha un gran nombre de propostes en aquest sentit, sembla un punt de
partida compartit per agents diversos implicats en el procés.
“Ubicar un polígon on per tenir accés a aquest s'hagin de fer diferents vials d'accés augmenten la
destrossa del territori. El polígon a l'aeròdrom d'Òdena és un lloc òptim per la seva situació estratègica
a prop de C37,C15 i sobretot A2...El tren tb podria arribar més fàcilment...si algun cop acaba arribant.”
“L'única proposta que he llegit fins ara (a La Veu de l'Anoia) sobre les 300 hectàrees de nou sòl
industrial —anunciades pel MHP Quim Torra— parla de l'aeròdrom, de Vilanova sud i de Jorba. A mi
ja em sembla bé perquè, al meu entendre, no es tracta d'un patrimoni natural i paisatgístic valuós”
“Tota vegada que detectem un consens bastant generalitzat en destinar els terrenys de l’entorn de
l’actual aeròdrom, que ja faciliten una important extensió en superfície, per a usos industrials, proposo
que ho fem fàcil: Promocionem un polígon industrial a la zona de l’aeròdrom i quan aquesta estigui
saturada ja en tornarem a parlar. El que no pot ser és planificar de la manera que s’està fent, afectant
zones verges i autèntics pulmons naturals de la Conca”.
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“Crec que hi ha alternatives a nou sòl industrial, però si hi hagués una proposta clara, el millor seria
carregar-se l'Aeròdrom i ampliar el Pla de Les Gavarreres. L'Aeròdrom no serveix per res”.
“Aeròdrom més consens. Primer aquest i després es pot anar parlant”

A la sessió de debat també es van mencionar arguments a favor d’aquest àmbit, que es
mencionen posteriorment en la Valoració de cada àmbit.
•

Aprofitar i integrar els polígons buits existents.
Aquesta és una de les aportacions més repetides dins de tots els espais: s'han fet 11
propostes amb 160 suports al web en aquest sentit. S'han recollit 10 aportacions en aquest
sentit a les sessions de debat, i també s'han recollit moltes valoracions i comentaris als
seminaris web.
Com ja hem comentat al principi d'aquest apartat, un dels arguments més repetits per a
rebutjar la proposta inicial és el fet que encara hi ha polígons industrials desocupats en el
territori. La diferència fonamental és que aquests polígons existents són de petit format, i la
proposta del PDUAECO vol generar una tipologia de parcel·les molt més gran, per acollir
un altre tipus de demanda.
Tot i això, s'han recollit, per exemple els següents comentaris, que reflecteixen aquesta
necessitat:
“Tots aquests conceptes que surten aquí i comparteixo al 100% de coneixement, i 4.0, sector TIC es
poden fer de sobres amb el sòl actual disponible i les naus lliures. No es necessita nou sòl”.
“Cal preservar els espais verds, potenciar l'activitat agrària per assolir sobirania alimentaria, i trobar la
manera d'aprofitar els "brown fields" (reciclar sol industrial que no s'està utilitzant)”.
“Fem-ho ben fet doncs: parlem-ne de com aprofitar els recursos que tenim: polígons vells buits que
han de ser modernitzats. No encimentar i hipotectar altres zones...
“El model de macropoígons està obsolet i més tenint en compte la quantitat de parcel·les buides que
tenim als polígons del nostre contorn. Si les parcel·les no s'adeqüen a les necessitats actuals, es
poden modificar per adaptar-les sense perjudicar més el territori”
“Recordeu sempre les 3 R.. Reduir, reciclar i reutilitzar. Ara és el moment de reciclar els polígons
buits. No es pot fer sòl industrial quan ja tenim sòl industrial”
“Avui dia només es pot entendre que els nous espais industrials provinguin d'antics sòls no utilitzats.
D'altra banda s'estaria fent un mal ús dels recursos naturals.”

Així doncs, dins d’aquest marc de reaprofitament dels polígons buits detectem que hi ha
tres criteris comuns que es podrien estudiar i incorporar en l’aprovació inicial del
PDUAECO, en altres documents urbanístics o amb altres accions d’impuls socioeconòmic.
o

Fomentar l’ocupació dels polígons buits amb l’efecte tractor de les grans
implantacions.
Moltes aportacions recollides anaven en el sentit d’apostar pel gran format,
precisament per activar l’ocupació de les altres parcel·les buides, en la línia de la
proposta del PDUAECO.
Les empreses grans que necessiten gran format, necessiten d'empreses més petites al voltant que els
subministrin productes i serveis, i aquestes podrien venir als polígons existents

o

Integrar els polígons en el projecte de gran format ajuntant parcel·les.
Es menciona molt sovint l’experiència de Plans de Tossa com a possible espai per
reciclar el sòl dins de l’àmbit de Vilanova del Camí Sud. També es menciona el
polígon de Castellolí.
“Les empreses grans haurien d’estar a Tossa de Montbui.”
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“Per exemple, el dels Plans de La Tossa. Crec que hauríem de valorar els espais dels que ja
disposem i adaptar-los perquè puguin acollir les empreses que ens interessen”

o

Adaptar la demanda de les empreses als espais disponibles.
Es planteja que les empreses TIC que, segons el que s’ha recollit en el procés, són
les que es volen atreure majoritàriament, puguin adaptar les seves necessitats a
espais (no només solars) existents, fent reciclatge urbà.
Segons aquest criteri es milloraria la relació amb la ciutat i es potenciarien les
sinergies.
“La solució és cercar empreses que omplin els polígons actuals, i edificis industrials dins del teixit urbà
amb tipologies d'empreses del coneixement, TIC i industria neta.”
“Cal pensar bé on ubicar les noves empreses i indústries. Sempre que es pugui han d'anar a indrets ja
existents. A Igualada hi ha edificis buits (alguns emblemàtics) d'ençà que van tancar les empreses que
els ocupaven. Així doncs, pèrdua de l'espai + degradació del patrimoni + creixement urbanístic
concèntric i despoblació del centre i voltants + sacrifici de nou sòl no urbanitzat = desastre majúscul”.
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4.3.2. Valoració dels àmbits.
Per construir les conclusions de la valoració dels àmbits s'ha fet servir com a font principal
d'informació les sessions de debat virtual, on es va fer una activitat específica en aquest sentit.
Per cada àmbit s fa una petita descripció de la proposta inicial de cada àmbit, amb el suport dels
esquemes i plànols informatius generats. S'acompanya d'uns gràfics resum de la dinàmica de
treball de la primera sessió de debat virtual, en la qual es demanaven els reptes i oportunitats de
cada àmbit i per últim s'estableix una conclusió, amb una síntesi dels arguments que es van
exposar durant el procés participatiu a partir de les aportacions recollides en els altres espais de
participació.
4.3.2.1. Àmbit de la Plataforma Ferroviària Nord. (Àmbit Nord)
Aquest àmbit està inclòs només en l’Alternativa 1, ja que en l’Alternativa 2 es preveu la
desclassificació del sòl urbanitzable actual per a deixar-lo com a sòl NO urbanitzable. Les
aportacions recollides s’han fet considerant que es fa l’alternativa 1, tot i que no és la que es
proposa en el PDUAECO.

Explicació de la distribució del sòl en el cas de
l’ALTERNATIVA 1

Explicació de la distribució del sòl en el cas de
l’ALTERNATIVA 2

A la primera sessió de debat es van recollir els següents reptes i oportunitats:
Oportunitats

Reptes

La conclusió sobre aquest àmbit és que és un àmbit amb propostes molt polaritzades (uns
participants (vinculats als promotors del sòl) la defensen, però la majoria de comentaris anaven en
descartar-la totalment.
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No ha sorgit tampoc molt intensament en el debat a les sessions participatives i a les propostes al
web, segurament ja que a la proposta inicial (Alternativa 2) no es plantejava i les possibles
propostes de no incloure aquest àmbit ja estaven recollides en l'Alternativa 2.
S’han recollit mitjançant el web 2 propostes agrupades 14 amb 47 suports en total que defensen la
necessitat d'implementar un campus tecnològic (D-hub Òdena) en aquest sector. També s'han
recollit diversos comentaris al web en aquest sentit, com per exemple:
"Volem promoure D-hubOdena, un Campus sobre les dades i el coneixement que vol albergar com a empresa
referent un centre de dades de gran capacitat i connectat amb d'altres a la resta del món per oferir serveis
cloud juntament amb empreses intensives en dades i energia dels diferents sectors. El seu objectiu és ser un
Hub referent en la transformació digital i per això promou un polígon modern i sostenible, adaptat a la 4ª
revolució industrial i generador de polítiques d’economia circular"

A les sessions de debat també s'han recollit 9 aportacions que valoren positivament aquest àmbit.
Cal remarcar que la majoria d'aquestes aportacions van ser realitzades pels agents implicats en
aquesta transformació.
Els arguments que es donaven en aquests comentaris es poden resumir en:
•

La concreció del projecte: hi ha un projecte definit amb una estratègia de desenvolupar una
indústria 4.0: "un campus sobre les dades i el coneixement".

•

Adequació de l'àmbit a les necessitats de les empreses per instal·lar-se: permet parcel·les
grans, zona plana i tranquil·la, amb serveis disponibles.

•

Impacte del projecte en la creació d'ocupació.

•

Poca afectació veïnal per la seva distància amb els nuclis urbans. Com a argument també
s'ha dit que aquesta alternativa deixaria fora a Can Titó, zona que genera rebuig veïnal.

•

Proximitat amb la LOF (els mateixos arguments que es van donar a l'exercici de valoració
dels àmbits) i també que permet unes parcel·les grans.

Cal remarcar que aquesta proposta no era compartida per la majoria de les persones
participants. De fet, va obrir diversos debats sobretot a les sessions dels seminaris web.
“Can Morera Parc Agrari. Vilanova Sud, corredor verd. Igualada envoltada de natura, no de formigó i asfalt”.
".... si converteixes tota la zona de Can Morera en un polígon, ja mai més la podràs recuperar com a zona
verda i pulmó verd.... I si això ho fas, basant-te en una promesa de que vindran empreses i al final no venen, el
mal ja estarà fet..."
"Can Morera està descartat perquè ni la MICOD ni Òdena inclouran un sòl no vulguin ni per la ciutadania
d'Òdena ni pel Govern Municipal. Tothom sap que Can Morera no es pintarà.”

Desprès de l’anàlisi de tots aquests comentaris podríem resumir les preocupacions principals en:

14

•

Implantació molt allunyada de la trama urbana i que pot generar desplaçaments i noves
carreteres.

•

Desconfiança amb les empreses interessades. Es comenta que no hi ha interès per part
d’empreses tecnològiques en venir en aquest emplaçament.

•

Poc interès en desenvolupar aquesta zona (el POUM d’Òdena no l’inclou i tampoc s’ha
previst en l’actual PDUAECO). Es comenta que “la ciutadania d’Òdena no el vol”

•

Es fa una previsió de desenvolupament sense tenir la certesa (en la línia de la proposta
genèrica de fer implantacions sota demanda “real”).

•

Interessos especulatius darrera de la proposta.

Es van agrupar diverses propostes que estaven al web divides en 4 i 2 comentaris respectivament.
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4.3.2.2. Àmbit Vilanova del Camí Sud (Àmbit Sud).
Aquest àmbit està inclòs només en l’Alternativa 2, ja que en l’Alternativa 1 es preveu mantenir la
planificació actual (amb un sector de sòl residencial segons el PDUCO de 2008, situat al nord de
l’àmbit). Les aportacions recollides s’han fet considerant que es fa l’alternativa 2.

Explicació de la distribució del sòl en el cas de
l’ALTERNATIVA 1

Explicació de la distribució del sòl en el cas de
l’ALTERNATIVA 2

A la primera sessió de debat es van recollir els següents reptes i oportunitats:
Oportunitats

Reptes

La conclusió que podem extreure sobre aquest àmbit, a partir de l’anàlisi de les aportacions
recollides és: no fer cap superfície industrial en l’àmbit de Vilanova del Camí Sud.
S’han recollit mitjançant el web 16 propostes amb 305 suports en total que de manera específica
diuen que no cal fer més superfície industrial en l’àmbit de Vilanova del Camí Sud.
A la primera sessió de debat s’han recollit mencions expresses per l’àmbit de Vilanova del Camí
Sud. Totes les aportacions apunten a deixar fora aquest àmbit.
"Plantejar un macropolígon a la zona de"" Vilanova Sud"", que afecta des dels plans de la Tossa de Montbui
fins a Can Titó, va en contra de la salut pública nostra i dels que vindran. No podem permetre destruir el que és
el jardí de la Conca que tants ciutadans gaudeixen dia a dia.
Cada matí, cada vespre, aquests camins s'omplen de gent de totes les edats a peu, en bici o amb el gos, ja
que és la sortida natural tant del barri de Montbui com d'Igualada i de Vilanova.
Preservem el nostre pulmó!"

Als seminaris web, hi va haver, comparativament amb altres àmbits, poques mencions a aquest
àmbit. El debat que es va generar girava entorn a la dicotomia entre les dues alternatives
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(Incorporar l’àmbit sud o l’àmbit nord). Podem resumir els arguments d’aquest debat en els
següents punts:
•

L’àmbit Sud no té les condicions per acollir parcel·les de gran format: per l’orografia, la
manca d’accessos. S’argumenta inclús que en l’anàlisi del document d’objectius i propòsits
la seva capacitat d’acollida és baixa15.

•

L’àmbit Sud té una qualitat paisatgística, ambiental i natural que s’ha de preservar. Moltes
aportacions van en aquest sentit. Ja s’ha mencionat a l’inici del document que es considera
una “sortida natural” per les poblacions de la Conca.

•

L’àmbit Sud té un patrimoni cultural que s’ha de preservar16.

•

Desconfiança per la possibilitat que quedin els polígons buits. Aquest comentari és
extensiu a la resta d’àmbits, però s’ha mencionat de manera expressa per l’àmbit sud
també.

15

Pàgina 43 del document d’objectius i propòsits generals.
Ja s’ha mencionat anteriorment la proposta que recull un inventari dels elements patrimonials que estarien
afectats. https://cutt.ly/8foB5Eu
16
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4.3.2.3. Àmbit aeròdrom Igualada - Òdena. (Àmbit aeròdrom).
Aquest àmbit està inclòs en les dues alternatives.

Explicació de la distribució del sòl de l’àmbit de l’aeròdrom

A la primera sessió de debat es van recollir els següents reptes i oportunitats:
Oportunitats

Reptes

La conclusió que podem extreure sobre aquest àmbit, a partir de l’anàlisi de les aportacions
recollides és aprofundir en l’estudi l’àmbit de l’aeròdrom i incorporar-lo com a la Fase inicial
del PDUAECO amb el compromís d'executar-lo només si hi ha demanda d’empreses.
S’han recollit mitjançant el web dues propostes que aposten per iniciar el projecte en l’entorn de
l’aeròdrom. No s’ha recollit cap proposta específica en contra de l’aeròdrom (tot i que sí que hi ha
diverses en contra de tot el projecte, com s’ha mencionat al principi).
A les sessions participatives es va mencionar de manera clara que l’aeròdrom pot ser un punt
d’inici per explorar la viabilitat del PDUAECO. Destaquem per exemple aquests comentaris:
Aeròdrom més consens. Primer aquest i després es pot anar parlant
Quan tinguem l'aeròdrom i la zona "Polígon de la Tossa" i la de Jorba-Igualada plenes d'activitat industrial
llavors comencem a parlar d'altres opcions.
Crec que l'àmbit de l'aeròdrom es el que garanteix les condicions per la població i per les empreses, per els
serveis que té al costat
L’aeròdrom podria ser una bona zona si s’elimina l’aeròdrom
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Als seminaris web va haver-hi pocs comentaris respecte a l'aeròdrom i la seva àrea d'influència.
Tots ells eren plantejant l'opció d'eliminar l'aeròdrom (per les seves càrregues) i optar per fer un
sòl industrial allà, en relació amb els polígons existents.
Podem resumir les conclusions del debat en els següents punts:
•

L’aeròdrom no té oposició veïnal actualment.

•

És un terreny planer.

•

Té bones comunicacions actualment (C-37, C-15 i A-2). Possible arribada del tren.

•

Apostar pel sector aeronàutic com a model econòmic per aquest àmbit.

Per acompanyar aquesta conclusió caldria enunciar alguns criteris que es poden extreure del
debat que poden orientar les següents passes en la redacció del PDUAECO:
•

Fer estudis (econòmics, d’ús) per preveure la compatibilitat i/o la conveniència de mantenir
la pista de l’aeròdrom.

•

Fer un estudi de detall de la zona de Pla d’Orànies i de les Gavarreres per incorporar-les o
no en l’àmbit.

•

Estudiar l'amplitud de l’àmbit i la seva distribució.
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4.3.2.4. Àmbit Parc Tecnològic Jorba - Igualada. (Àmbit Jorba).
Aquest àmbit està inclòs en les dues alternatives.

Explicació de la distribució del sòl de l’àmbit de l’aeròdrom

A la primera sessió de debat es van recollir els següents reptes i oportunitats:
Oportunitats

Reptes

La conclusió que podem extreure sobre aquest àmbit, a partir de l’anàlisi de les aportacions
recollides és: mantenir l’àmbit de Jorba i incorporar-lo com a la Fase inicial del PDUAECO
amb el compromís d'executar-lo només si hi ha demanda d’empreses.
No s’ha recollit cap proposta concreta sobre aquest àmbit mitjançat l’espai web.
A les sessions participatives a més de a la valoració d’oportunitats i reptes de l’àmbit en qüestió,
només s’han recollit dues aportacions sobre Jorba. Totes elles apunten a la necessitat de
superfície del sector tèxtil (gremi de blanquers) i de l’adober.
El gremi de blanquers en principi tindrà necessitat de superfície en el futur i per tan en un lloc o un altre haurem
de tenir una zona assignada. El gremi no va desestimar anar al polígon de Jorba, van ser altres raons com la
possibilitat de fer un pla més gran. Seguim buscant un lloc per poder desenvolupar la nostra activitat
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Adoberies a Pol Jorba/Igualada/Òdena

Als seminaris web també va haver-hi pocs comentaris respecte de l'àmbit de Jorba. El debat
també consistia en la necessitat o no d'impulsar el sector adober en aquest àmbit o si amb la
transformació del barri del Rec les seves necessitats estaven cobertes.
Podem resumir les conclusions del debat en els següents punts:
•

No hi ha una oposició clara en aquest àmbit.

•

Es detecten alguns avantatges com la connexió amb infraestructures.

•

Es detecten també desavantatges com la manca de transport públic i la incompatibilitat
amb activitats existents.

•

Caldria estudiar la compatibilitat de les necessitats del sector adober, el projecte del barri
del Rec i la visió de “Parc Tecnològic” que es projecta per aquest àmbit.
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Una vegada exposades les conclusions pel que fa a la valoració general i dels àmbits, a partir
d'aquest apartat es mencionen els criteris que pot regular i definir de manera directa un Pla
Director Urbanístic, com a instrument de planejament.
S'han organitzat les aportacions recollides que estan directament relacionades amb el PDU i s'han
classificat en diferents temes. La font principal d'informació d'aquest apartat són les sessions de
debat virtual realitzades, on es va proposar una activitat específica per recollir aquestes opinions.
També s'han complementat amb diverses aportacions recollides en la resta d'espais. Destaquem
de cada tema les principals conclusions, que en alguns casos podrien ser complementàries, amb
una síntesi dels arguments exposats per cadascuna d'elles.
4.3.3.

Criteris de zonificació

En primer lloc, un aspecte que pot definir el document del PDUAECO és la distribució i
localització del sòl urbanitzable (en aquest cas d’activitat econòmica), i no urbanitzable, així
com la previsió de les zones d’aprofitament públic (espais lliures).

Destaquen tres conclusions:
•

Fer les implantacions allunyades dels nuclis residencials.
Dins dels arguments per establir aquest criteri podem destacar: l'afectació al veïnat
(incompatibilitat amb la indústria i residència), dificultat d'accés vehicles pesants,
tècnicament més fàcils de desenvolupar.

•

Fer les implantacions en continuïtat amb trames urbanes i industrials.
Es fa menció a trames urbanes (per facilitar l’accés en transport públic principalment) i
industrials per a donar continuïtat als espais existents i també per desenvolupar (Tossa,
per exemple).

•

A prop de les xarxes de comunicació.
Fonamentalment amb les connexions per carretera com a factor atractiu per les empreses.
A més destaca que es proposa un pla de mobilitat per assegurar l’accessibilitat sostenible.
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Activitats a limitar

Un altre factor que pot regular el PDU com a instrument urbanístic són els usos que es poden o no
desenvolupar en el sòl urbanitzable 17.

Destaquen dues activitats a limitar:
•

Activitats logístiques.
El principal argument per a la seva limitació és la gran ocupació de sòl que necessiten i el
poc impacte en l'ocupació de persones. Com veurem més endavant, una de les tipologies
d'empreses que es demanden són empreses que tinguin una ràtio d'ocupació de persones
per hectàrea gran.

•

Sector químic o similar.
Es proposa limitar aquesta activitat pel seu impacte ambiental negatiu.
4.3.5.

Condicionants per a la implantació.

Un altre aspecte de regulació directa del PDU són els paràmetres de l’edificació, per exemple
criteris per al disseny dels edificis i la urbanització.

17

En el mateix exercici es va demanar les activitats a promoure. Aquestes es recullen en l’apartat 4.3.1, ja
que és un aspecte (l’atracció d’empreses) que el PDU no pot regular directament.
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Destaca sobretot, un criteri:
•

Fer implantació per Fases o en base a la demanda real.
Els arguments a favor d'aquest condicionant ja s'han mencionat anteriorment en el
document. Cal estudiar si és un condicionant que es pot incloure en la regulació tècnica del
PDU en forma de Pla d'etapes o fases de desenvolupament condicionades.
Per demanda "real" s'entén amb garanties i certeses que les empreses es volen implantar
en el territori i volen invertir-hi en desenvolupar el sector. Aquest comentari deriva de la
desconfiança que es va mostrar per part de moltes persones participants d'un interès de
les empreses per instal·lar-se en el territori.
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Altres aspectes vinculats amb el planejament.

4.3.6.1. Mobilitat.

•

Facilitar l’accés en transport públic.
Les aportacions en aquest sentit tenen relació també amb la proximitat de les noves
implantacions amb les trames urbanes, per facilitar l’arribada dels treballadors. També es
proposa millorar les connexions amb l’àrea metropolitana i el transport públic dins de la
Comarca, encara que són aspectes fora de la competència del PDU.

4.3.6.2.

Medi ambient i patrimoni.

Hi ha dos aspectes destacats pel que fa la relació amb el medi ambient.
•

Fer estudis previs de l’impacte en els recursos hídrics i fer una gestió eficient de l’aigua.
Un dels possibles impactes que es va mencionar en el medi ambient és la capacitat que
poden tenir els aqüífers per donar abastament a les noves implantacions. Es proposa per
exemple incloure l'abastament hídric en els estudis de sensibilitat i també altres aspectes
com: "la permeabilitat del sòl l'escolament, els aqüífers i aquelles zones d'interès geològic
com paratges com els esgavellats".

•

Fer un pla que sigui sostenible
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S’han agrupat en aquest apartat les mencions que aposten per fer polítiques de
desenvolupament econòmic sostenible (hi ha també altres aportacions que van en la línia
de promoure activitats agrícoles, però aquí s’han seleccionat les que promouen valors de
sostenibilitat i medi ambient i desenvolupament econòmic.

4.3.6.3.

Necessitat d’estudis previs.

Destaca amb molta diferència un aspecte:
•

Millorar els estudis previs sobre els quals es fa la proposta.
Dins d'aquest criteri s'han incorporat propostes i comentaris que criticaven els estudis
sobre els quals es basa el PDUEACO. En concret demanden millorar els estudis previs
sobre els quals es fa la proposta. D'una banda els estudis demogràfics (previsions de
creixement demogràfiques realistes), socials (impacte en l'atur) i econòmics (estudis de
creixement econòmic). També s'expressa la necessitat de renovar les bases de dades amb
les quals es fa la proposta.

4.3.6.4.

Encaix i execució del planejament

En aquest bloc s’han agrupat algunes propostes molt concretes que tenen a veure amb la
jerarquia entre els planejaments i amb temes d’execució i gestió del PDUAECO.
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Podem destacar:
•

Respectar la jerarquia del Planejament Superior: Pla Territorial del Penedès (PTP).
Es comenta que cal primer esperar a l’aprovació del PTP per a poder aprovar el
PDUAECO, ja que el primer ha de fer les línies estratègiques del territori i el PDU, com a
figura de rang inferior, s’ha d’adaptar a aquestes línies. Es menciona que es vol accelerar
l’aprovació del PDU per poder-lo tenir llest abans del PTP i que s’hagi d’assumir per aquest
últim.

4.4.

Bloc 3: Altres.

En aquest bloc es recullen aportacions que no es poden incloure en els blocs anteriors.
Bàsicament podem distingir dos temes.
4.4.1.

Crítiques al procés d’aprovació del PDUAECO..

En aquest apartat es recullen les aportacions que expressament han mencionat crítiques a
l’aprovació del PDU i a altres experiències anteriors de processos urbanístics en el territori i que
han generat desconfiança per part d’alguns sectors de la ciutadania.
S’ha considerat important recollir aquests aspectes, ja que s’han canalitzat mitjançant els canals
de participació previstos, i poden servir per a millorar el procediment d’aprovació del PDUAECO
en el futur.

Detallem les dues primeres conclusions agrupades:
•

Aturar el PDU: Primer parlem de Model
Aquesta proposta, mencionada de manera transversal als seminaris web (juntament amb
altres crítiques) es va recollir de manera clara a les sessions de debat. La reclamació és
que aquest PDUAECO es va fer sense tenir en compte les diferents visions que hi ha en el
territori pel que fa a l'estratègia econòmica de futur i que, abans de fer qualsevol
planejament s'ha de "debatre sobre el model" i fer-lo d'acord amb les "necessitats reals de
la Conca".
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No repetir els errors en la planificació dels polígons buits actuals
Un altre dels aspectes, molt repetit també a les sessions de seminaris web de manera
transversal, és que la planificació i el model anterior; de polígons mitjans i petits, no ha
funcionat, i que "no hi ha garanties" que la nova proposta de gran format tingui èxit. També
s'esmenten propostes anteriors que van generar expectatives no reeixides.
4.4.2.

Crítiques al procés participatiu.

El mateix procés participatiu també ha tingut crítiques i propostes de millora. Algunes de les
aportacions es basen en el mateix plantejament del procés participatiu i d'altres tenen a veure amb
la seva implementació.

Dins del recull trobem molta diversitat de temes, s'expliquen els cinc primers, perquè serveixi de
primera avaluació de cara a millorar la continuïtat del procés d'aprovació del PDUAECO.
•

Millorar els canals d’informació
Es van mencionar entre altres coses que la informació no va arribar a la majoria de la
població, que es necessitava més temps per "digerir la informació" i es proposava
concretament un "espai de preguntes i respostes" amb el personal tècnic per poder
resoldre els dubtes concrets sobre la proposta.

•

Validar la proposta amb una votació
S'ha proposat que una decisió d'aquesta importància s'hauria de prendre en un referèndum
o almenys que estigués als programes municipals dels partits polítics que el volen impulsar
perquè es puguin validar per part de la ciutadania de manera directa.

•

Millorar els canals de participació
Es menciona concretament els canals de participació del participa.gencat.cat , que són
limitats per a poder plantejar “propostes serioses”.
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Saber i millorar la representativitat dels participants.
En aquest cas es va qüestionar en cert moment del debat la representativitat de les entitats
participants i els seus interessos polítics i econòmics. També es va criticar la manca de
diversitat de posicions en els ponents dels seminaris web.

•

Tenir en compte els resultats del procés participatiu del POUM d'Òdena.
Aquestes aportacions concretes proposaven no obrir temes de debat que havien estat
validats en altres processos participatius, com la decisió de no urbanitzar l'àmbit nord.
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5. Conclusions.
En aquest apartat es resumeix de manera sintètica l'anteriorment exposada en el document. Vol
servir de síntesi breu i de lectura ràpida de les conclusions del procés de participació. Per tenir el
detall dels resultats per cada tema es recomana la lectura de l'apartat de resultats.
Aquestes conclusions s’han elaborat a partir de l’anàlisi de més de 1.140 aportacions
realitzades per les més de 230 persones i 20 entitats que han participat en els tres espais de
participació oberts (pàgina web, seminaris web i tallers participatius virtuals).

5.1.

Estratègia econòmica

Atracció d’empreses
En aquest apartat s’han recollit aquelles aportacions que feien menció a les empreses que
s’haurien d’atraure a la Conca d’Òdena.
•

Indústries 4.0.

•

Indústria agroforestal o agroalimentària.

•

Data centers o similars de l’entorn TIC.

•

Activitats impulsades per energies renovables.

•

Activitats aeronàutiques (incloent-hi drons o similars).

Criteris i condicions per a la implantació d’empreses.
En aquest bloc s’han recollit les aportacions que tenen a veure en posar condicions o
requeriments a les empreses que es vulguin instal·lar en el territori. Són limitacions que s’han
d’articular mitjançant altres regulacions o compromisos més enllà de la regulació del PDU.
•

Que tinguin un alt rati d'ocupació laboral per superfície (persones ocupades per hectàrea).

•

Que siguin sostenibles i que apostin per les renovables

•

Que fomentin l’ocupació local i de qualitat (perfils, edats i gèneres).

•

Amb impacte tractor de pimes, especialment en serveis.

•

Empreses amb RSC (Responsabilitat Social Corporativa).

•

En línia amb els ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible).

Necessitats per a la implantació d’empreses.
Necessitats que poden tenir les empreses que es volen implantar en el territori, i que s’haurien de
resoldre si es vol atraure noves activitats econòmiques.
•

Personal amb talent i formació especialitzada

•

Parcel·les de gran format

•

Xarxa d'infraestructures (comunicacions per carretera amb grans espais estratègics).

•

Serveis de telecomunicacions (dades i electricitat)

Suport i equilibri amb les activitats existents
En aquest apartat s’han analitzat les aportacions que apunten a donar suport a les activitats
econòmiques existents.
•

Potenciar el sector agrari.
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•

Generar "efecte tractor" a partir de grans empreses

•

Ajudes i promoció per a les activitats existents

5.2.

Resultats del procés
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Planejament

Valoració general de la proposta.
S’han detectat dues grans conclusions en certa manera contraposades i que representen els dos
perfils d’agents que han participat majoritàriament en el procés:
•

No cal més sòl industrial. Cal preservar el patrimoni natural i reduir el sòl urbanitzat.

•

S’han de promoure parcel·les de gran format. Cal traure empreses i generar ocupació.

Com a punt en comú detectat en el procés participatiu (propostes recollides en el procés) es
proposen tres criteris compartits que poden orientar una possible sortida a aquestes visions
diferents sobre les conclusions inicials:
•

Fer una implantació per fases, d'acord amb la demanda real. Preocupació per generar
nous espais industrials buits, sensació que hi ha molta superfície industrial de cop i poca
confiança en la demanda de sòl per part de les empreses.

•

Plantejar l’aeròdrom com l’espai a ocupar prioritari en cas de demanda. S’ha detectat
un punt en comú entre els diferents perfils d’agents: “comencem per aquí i després
avaluem”.

•

Aprofitar i integrar els polígons buits existents. Preocupació molt transversal, es van
proposar tres tipus de possibles formes d’omplir aquests polígons:
o
o
o

Fomentar l’ocupació dels polígons buits amb l’efecte tractor de les grans
implantacions.
Integrar els polígons en el projecte de gran format ajuntant parcel·les.
Adaptar la tipologia de les empreses a atraure perquè puguin ocupar aquests
polígons

Valoració dels àmbits
Àmbit de la Plataforma Ferroviària Nord. (Àmbit Nord)
La conclusió sobre aquest àmbit és que és un àmbit amb propostes molt polaritzades (uns
participants (vinculats als promotors del sòl) la defensen, però la majoria de comentaris anaven en
descartar-la totalment.
No ha sorgit tampoc molt intensament en el debat a les sessions participatives i a les propostes al
web, segurament ja que a la proposta inicial (Alternativa 2) no es plantejava i les possibles
propostes de no incloure aquest àmbit ja estaven recollides en l’Alternativa 2.
Àmbit Vilanova del Camí Sud (Àmbit Sud).
En aquest àmbit la conclusió és clara: no fer cap superfície industrial en l’àmbit de Vilanova del
Camí Sud.
Àmbit aeròdrom Igualada - Òdena. (Àmbit aeròdrom).
Aprofundir en l’estudi l’àmbit de l’aeròdrom i incorporar-lo com a la Fase inicial del PDUAECO amb
el compromís d'executar-lo només si hi ha demanda d’empreses. Per acompanyar aquesta
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conclusió caldria enunciar alguns criteris que es poden extreure del debat que poden orientar les
següents passes en la redacció del PDUAECO:
•

Fer estudis (econòmics, d’ús) per preveure la compatibilitat i/o la conveniència de mantenir
la pista de l’aeròdrom.

•

Fer un estudi de detall de la zona de Pla d’Orànies i de les Gavarreres per incorporar-les o
no en l’àmbit.

•

Estudiar l'amplitud de l’àmbit, la seva distribució i també la mobilitat pel que fa transport.

Àmbit Parc Tecnològic Jorba - Igualada. (Àmbit Jorba).
Mantenir l’àmbit de Jorba i incorporar-lo com a la Fase inicial del PDUAECO amb el compromís
d'executar-lo només si hi ha demanda d’empreses. Podem resumir les conclusions del debat en
els següents punts:
•

No hi ha una oposició clara en aquest àmbit.

•

Es detecten alguns avantatges com la connexió amb infraestructures.

•

Es detecten també desavantatges com la manca de transport públic i la incompatibilitat
amb activitats existents (agrícoles).

•

Caldria estudiar la compatibilitat de les necessitats del sector adober, el projecte del barri
del Rec i la visió de “Parc Tecnològic” que es projecta per aquest àmbit.

Criteris de zonificació
•

Fer les implantacions allunyades dels nuclis residencials.

•

Fer les implantacions en continuïtat amb trames urbanes i industrials.

•

A prop de les xarxes de comunicació.

Activitats a limitar o condicionar
•

Activitats logístiques.

•

Sector químic o similar.

Condicionants per a la implantació
•

Fer implantació per Fases o d'acord amb la demanda "real".

•

Amb poc impacte visual.

Altres aspectes vinculats amb el planejament.
Mobilitat:
•

Facilitar l’accés en transport públic.

•

Fomentar la mobilitat sostenible: de persones i mercaderies.
Medi ambient i patrimoni.

•

Fer estudis previs de l’impacte en els recursos hídrics i fer una gestió eficient de l’aigua.

•

Fer un Pla que sigui sostenible.
Estudis previs:
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Millorar els estudis previs sobre els quals es fa la proposta (demogràfics i socioeconòmics,
vinculats a aspectes que poden condicionar o afectar la potencialitat, riscos o impacte, en
l’atur, creixement econòmic previst, etc.), és a dir renovar la informació i dades sobre les
quals es defineix la proposta.
Encaix i execució del planejament

•

5.3.

Respectar la jerarquia del planejament (esperar a aprovar el PTP del Penedès).

Altres

Crítiques al PDU.
En aquest apartat es recullen les aportacions que expressament han mencionat crítiques a
l’aprovació del PDU i a altres experiències anteriors de processos urbanístics en el territori i que
han generat desconfiança per part d’alguns sectors de la ciutadania.
•

Aturar el PDU: Primer parlem de Model. (Debat sobre el model econòmic de la Conca).

•

No repetir els errors en la planificació dels polígons buits actuals. (No es donen garanties).

Crítiques al procés participatiu.
El mateix procés participatiu també ha tingut crítiques i propostes de millora. Algunes de les
aportacions es basen en el mateix plantejament del procés participatiu i d'altres tenen a veure amb
la seva implementació.
•

Millorar els canals d’informació (tenir informació abans, espai de preguntes i respostes).

•

Validar la proposta amb una votació (referèndum amb les eleccions municipals).

•

Millorar els canals de participació (sistema del participa.gencat i activitats virtuals)
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6. Consideracions de l’administració vers els resultats del procés de
participació.
La Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena i els set ajuntaments que la integren i, com a impulsors del procés de participació i de la
redacció del Pla Director Urbanístic d’activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO), fan
una valoració dels resultats del procés de participació i en conseqüència adopten un conjunt de
compromisos davant el conjunt de la ciutadania.

6.1.

Valoració global del Procés de participació

La Generalitat, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i els set ajuntaments que la
integren, fan una valoració positiva del procés de participació, doncs es considera que s’han
complert satisfactòriament els objectius plantejats per aquest procés:
a. Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts dels treballs del PDUAECO
b. Recollir diferents perspectives i propostes sobre el model econòmic de la Conca d’Òdena
c. Deliberar al voltant de les possibles localitzacions d’implantació de nova activitat
econòmica.
d. Detectar necessitats que puguin ser recollides pel PDUAECO

6.2.

Compromisos de l’administració vers la continuïtat dels treballs del PDU

1. Els resultats del procés de participació seran valorats en profunditat i es tindran en
compte durant la redacció del document definitiu del PDU.
Un cop superada la fase de redacció del document d’avanç del pla, s’inicia la redacció del
document per l’aprovació inicial. Aquest document, a diferència del document d’avanç,
tindrà tot el contingut i nivell de detall del document que finalment s’aprovi definitivament.
L’equip redactor del PDU treballarà amb totes les aportacions recollides durant el procés
de participació ciutadana i procurarà, en la mesura del possible, integrar-les en el
document definitiu.
Els resultats d’aquesta tasca es recolliran al DOCUMENT DE RETORN DE L’IMPACTE
DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA que elaborarà el mateix equip redactor. Al
document de retorn s’explicaran els impactes que el procés de participació haurà tingut en
la proposta que s’aprovi inicialment, amb la concreció de les aportacions que finalment
hagin pogut ser considerades en el document, així com les que s’hagin desestimat, tot
justificant els motius per la seva inclusió o exclusió.
2. La redacció del document definitiu es farà segons les següents línies de treball:
a) El PDU tindrà per objectiu dinamitzar econòmicament la Conca d’Òdena mitjançant la
classificació de nou sòl d’activitat econòmica destinat preferentment a l’obtenció de
parcel·les de gran superfície que siguin capaces d’atraure inversions que generin nous
llocs de treball i que complementin i potenciïn el teixit empresarial existent, amb respecte
als valors del territori i del medi ambient.
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b) Establir una implantació per fases d’acord amb la demanda i l’ocupació del sòl d’activitat
econòmica existent.
c) Localitzar la creació de nous sòls d’activitat econòmica en els àmbits següents: àmbit Parc
Tecnològic i Empresarial d’Igualada i Jorba i àmbit Entorn Aeròdrom d’Igualada –
Òdena.
d) Descartar la implantació de nous sectors d’activitat econòmica en els àmbits següents:
Plataforma Ferroviària Nord i Vilanova del Camí Sud.
e)

El nou PDU modificarà les previsions del PDUCO (aprovat definitivament l’any 2009) per
tal de desclassificar els sòls d’Activitat econòmica que no persegueixen els objectius
esmentats anteriorment.

3. El Document de retorn de l’impacte del procés de participació ciutadana es presentarà un
cop el PDUAECO s’hagi aprovat inicialment.
La tramitació del PDUAECO consta de diferents fases fins arribar a la seva aprovació
definitiva. Fins aquest moment, s’ha redactat el document d’avanç, que és el document que
ha estat presentat i posat a debat durant el procés de participació ciutadana.
A partir d’ara, s’inicien els treballs de redacció del document per l’aprovació inicial, fase
que pot durar pràcticament un any.
En el moment de la presentació del document del PDUAECO per a la seva aprovació
inicial, es farà el retorn dels impactes que aquesta participació ha tingut en el PDUAECO,
mitjançant la presentació del -DOCUMENT DE RETORN DE L’IMPACTE DEL PROCÉS
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA-, a través dels diferents mitjans de comunicació que
s’han utilitzat durant tot el procés. L’objectiu d’aquest document és explicar a la ciutadania
quines aportacions del procés de participació han estat incorporades i quines s’han
desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.
Cal recordar que amb l’aprovació inicial del PDU s’inicia també el període d’informació
pública, on els particulars i les institucions podran presentar les al·legacions al document
que considerin oportunes i que seran recollides al corresponent -Informe de participacióque formarà part del document per aprovar definitivament. Totes les al·legacions
presentades en temps i forma seran analitzades i valorades per l’equip redactor del Pla,
donant resposta expressa de la seva incorporació o no. El resultat de la valoració de les
al·legacions i informes donaran lloc al document per aprovació definitiva.
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Preguntes recollides i
respostes

Preguntes recollides als seminaris web:
S’han agrupat en aquest document les preguntes realitzades en els seminaris web en apartats
temàtics. S’ha donat resposta a totes per part de l’administració i dels equips tècnics responsables.
Seminari web 1:
Preguntes sobre planejament
Pregunta

Respostes

Per què el Departament va desclassificar 40Ha a Òdena

Entenem que les hectàrees de les quals parla corresponen

de sòl industrial fa 2 anys al Pla de la Masia i ara resulta

al el sector del PP Sant Pere 2 industrial Nord actualment

que falta sòl industrial?

anomenat Sector Nord. En aquest cas, el 2017 es tramita
una modificació de planejament on el sector passa a ser
un sòl urbanitzable no delimitat (no programat) anomenat
PP S.Pere2: Sector Nord, ja que la unanimitat del
consistori considera que aquest ha de ser un sòl de futur
creixement residencial, en continuïtat del ja existent.

Seria requisit indispensable que tot sòl industrial nou

No necessari, tot i que si es pot, millor.

estigui al costat d'un eix ferroviari?
Si l'Aeròdrom no genera cap benefici pel municipi d'Òdena

El govern municipal i d’acord amb el planejament

i només genera despesa, que és el que passa actualment,

urbanístic sectorial vigent, entén que l’àmbit de

es podria eliminar l'Aeròdrom ja que és el millor sòl i més

l’Aeròdrom, ha de mantenir i prioritzar el caràcter de “Parc

pla per fer-lo industrial?

Aeronàutic” previst en el PDUCO vigent, doncs inclús
podria esdevenir una instal·lació singular de país si
l’enfoquem tenint en compte que estem al davant de
noves oportunitats d’activitat econòmica, com els canvis
de concepte de l’e-mobilitat, que tot indica en ens
arribaran en els pròxims anys i/o dècades. La tecnologia
de drons o la mobilitat aero-terrestre elèctrica podria
esdevenir una revolució i l’aeròdrom, a escassos dos
quilometres del Parc Motor de Castellolí, té molt potencial
per poder esdevenir un Parc Tecnològic d’aquesta nova emobilitat aero-terrestre, on, tant els drons, per l’entrega de
paqueteria, com els possibles vehicles híbrids aeroterrestres o el desenvolupament de nous vehicles aeris
impulsats per nous combustibles -com pot ser l’hidrogen-,
podrien generar una nova activitat econòmica a l’entorn
d’aquest equipament que podria ser referent a Catalunya i
a només 40 quilometres de la zona Metropolitana.

Si tanta falta hi ha de sòl industrial, per què no s'ha tirat

El Parc del Cuir i la Marroquineria preveia un polígon molt

endavant el Polígon de Cuir si ja estava aprovat

especialitzat en el sector. Amb l’actual PDUAECO es

inicialment el 2015?

replanteja de manera més global i atenent a les
necessitats actuals.

Com pot ser que l'alternativa 2, tot i cancel·lar el sector de

Les Zones verdes situades entre la ronda sud i Igualada

Can Morera (que és el que té més possibilitats

generen aquest diferencial (100ha)

comercials) sumi més hectàrees que l'alternativa 1?
Per que no se amplia el polígon de la Pobla ?

El Polígon de la Pobla actualment està al seu màxim de
capacitat i plantejar-ne una ampliació és inviable, donades
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respostes

les limitacions del sol.
L'objectiu d'aquest document és aconseguir la ratio d'un

Les parcel·les existents són de petit format < 2 ha i no

65% de polígons buits de Catalunya. No valdria la pena

satisfan la demanda actual

omplir aquests?
Quin és l’import invertit fins a dia d’avui en l’elaboració del

El cost de redacció del PDU es repercuteix als costos de

PDU i el procés participatiu i quin és l’import total

desenvolupar el sector.

pressupostat? Quina part assumeix la MICOD i quina la

El procés participatiu, que ha dut a terme la MICOD , ha

Generalitat?

suposat un cost de 15.615,05€; dels quals gairebé el 70%
s’ha finançat gràcies a una subvenció atorgada per part
de Diputació de Barcelona.

Donat que la devallada del biodiversitat és un aspete

Sí es té en compte. El capítol "2.2. Medi biòtic" amb els

pricipal en l'agenda verda, perquè no s'ha inclós dins

apartats "2.2.1. Context biogeogràfic", 2.2.2. Vegetació

l'estudi de sensibilitat?

actual", "2.2.3. Hàbitats d’interès comunitari, arbres
monumentals i forests d’utilitat pública", "2.2.4. Fauna" i
"2.2.5. Espais naturals i figures de protecció i/o gestió",
analitzen la biodiversitat des de cadascun d'aquests punts
de vista i no en debades, l'anàlisi de la sensibilitat
ambiental inclou i pondera la vegetació actual en relació
als Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). Això no obstant,
en el document que va per a l'aprovació inicial, l'Estudi
Ambiental Estratègic (EAE), s'incorporarà un apartat
específic sobre l'impacte sobre la biodiversitat.

Donat que la conca és un sitema d'abstament hídric

Efectivament, l'impacte sobre els recursos hídrics, és a dir,

depenent d'altres conques com és que no es planteja en

la suficiència de recurs és un element que en planejament

l'estudi de sensibilitats?

s'introdueix en la segona fase, en el document que va per
a l'aprovació inicial, l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE), en
el qual, disposem de superfícies més ajustades a
l'ocupació real, tot i tenint en compte que els càlculs es
realitzen sobre la base de la superfície efectiva
d'ocupació i els usos previstos.

Aquest prcès de participació és el que formara part de

El procés de participació forma part de la tramitació del

l'avanç del document PDUECO?

pla, no del DOPG.

Dues preguntes d'aigua és vida: quins efectes tindria en el

El PDU ha de garantir que existeixen els suficients

consum d'aigua l'exposat atenent que l'aqüífer de la conca

recursos hídrics pel seu desenvolupament. Medi ambient i

està molt explotat i ja ens hem hagut de connectar a la

l’ACA són els responsables de supervisar-ho.

llosa del cavall?

Preguntes sobre altres temes:
Pregunta

Respostes

Si la governança de nous polígons industrials es fa a nivell

La competència per la recaptació d’aquests tributs és

supramunicipal qui recaptaria els impostos, taxes,

exclusiva dels municipis.

llicències d'obres etc?

La MICOD com administració actuant gestionaria el
rendiment dels sols.

Si aquest planejament es fa, l'activitat agrària quedarà de

Actualment la Conca d’ Òdena disposa de més de 6 mil Ha

manera residual apropar-nos a perdre la sobirania

d’activitat agrícola i 9,5 mil Ha d’ús forestal.

alimenària i a més perdem la subirania muncipal a nivell

L’actual PDUAECO proposa delimitar un total de 3 sectors

urbanistic?

que sumen 457 ha i d’aquestes, el sòl destinat a implantar
activitat econòmica (sòl d’aprofitament privat) seria al
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voltant de 253 ha. Fet que suposa una proporció
relativament reduïda respecte el conjunt de l’activitat
agrícola de la Conca.
Quan dieu que hi ha demandes de sòl industrial i

Les demandes d’implantació d’empreses al nostre

parcel·les més grans de les que tenim ara, de quin tipus

territori, recollides per part d’ INCASOL, ACCIÓ i l’Oficina de

d’empresa parleu? Quin sector, activitat i model

Captació d’Inversions de la MICOD, moltes d’elles són

d’ocupació preveuen que s’implanti aquí?

vinculades al sector tecnològic (Indústria 4.0, Data
centers, ...)
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Seminari web 2
Preguntes sobre planejament
Pregunta

Respostes

¿De forma general a Catalunya creu que el nombre de

No hi ha una relació directe entre el nombre actual de

titulars que pugui tenir un sector de desenvolupament por

propietaris dels terrenys del sector i la parcel·lació

influir en la seva parcel·lació? Si fos així, ens pot descriure

resultant.

quina és la situació dels 4 sectors plantejats als actual Pla
Director?
¿Quin tipus de parcel·les de sòl industrial es pretén

El PDU té per objecte la creació de grans parcel·les que és

generar en aquest Pla Director?

una demanda estratègica a nivell de país. Aquesta oferta
s’ha de complementar també amb petites i mitjanes
parcel·les que permetin la implantació de PIMES que
donen servei a les grans empreses.

les empreses de horta solar són activitat econòmica i

La producció de plaques fotovoltaiques és activitat

entren dins aquesta planificació?

econòmica i les empreses que les generen es podrien
implantar en aquest territori.
La producció d’energia fotovoltaica es pot situar dins els
sectors d’activitat econòmica (cobertes, zones
d’aparcament, etc) però també es poden situar en el sól
no urbanitzable si compleixen amb tots els requisits de la
legislació vigent.

quants propietaris s'han de posar d'acord dins el sector

No cal l’acord dels propietaris si el sistema d’actuació és

Sud? Per què hi ha interès en substituir determinats

d’iniciativa pública.

sectors per fomentar un sector de difícil acceptació
ciutadana?
quin tipus de parcel·lació creu que es pot implementar al

Les característiques dels terrenys que formen part

sector de Vilanova Sud? Els terrenys són molt accidentats

d’aquest sector són força singulars, per la qual cosa no és

i fer un gran polígon és realista?

un terreny adequat per qualsevol tipus d’implantació.

El pla només afecta a noves superfícies o també als

L’àmbit del PDU es centra en els quatre àmbits d’estudi

polígons d'activitat econòmica existents? S'aplicaran

delimitats al document d’avanç. El PDU no pot realitzar

mecanismes de gestió per omplir els polígons existents

determinacions fora del seu àmbit.

abans de delimitar nou sòl industrial?
El sector adober, ara centralitzat al Barri del Rec, tindria

El PDU de moment no determina la localització concreta

encaix en alguna d'aquestes superfícies? es seguiria

en cap dels àmbits proposats però sí que hi tenen encaix.

pensant amb la zona de Jorba?
Han calculat el cost en infraestructures i urbanització que

El PDU tindrà un estudi de viabilitat i sostenibilitat

tindria desenvolupar el sector sud? Perquè planifiquen un

econòmica on es tindran en conte el conjunt de costos pel

sector ple de desnivells en comptes d'un de pla?

seu desenvolupament.

Google i Tesla no son de poca Tecnologia. Tampoc crec

Els PDUs acostumen a plantejar com a administració

que tenien lloc a Diagonal. Es possible que només es facin

actuant l’INCASOL per tal de garantir que la iniciativa

els carrers dáquests polígons en el moment que s´instalin

pública del seu desenvolupament.

les empreses?.

Actualment el criteri de l’INCASOL és desenvolupar el pla
en el moment que hi ha la demanda concreta.

INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT
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Pregunta
Tenen estimacions del cost de les infraestructures que cal

El PDU tindrà un estudi de viabilitat i sostenibilitat

implementar en cada un dels 4 àmbits del PDU? Tenen

econòmica on es tindran en conte el conjunt de costos pel

pressupostat el cost del nou enllaç amb Igualada que cal

seu desenvolupament.

fer al sector Vilanova Sud?
per què li diuen sector ferroviari di de moment el tren no

Nom heretat del PDUCO. En aquesta localització es

està previst que hi vagi i segurament pels usos que

preveu la implantació de l’Eix Transversal Ferroviari.

s'estan plantejant no caldria?

Preguntes sobre altres temes:
Pregunta
Quin interès té per l’Anoia tenir espais que ocupen molt

Es valora positivament la implantació d’empreses del

sòl per guardar i fer de punt de pas per reenviar cap a la

sector de la logística, tot i que la prioritat està en atraure

UE el que arriba al Port de Barcelona?

empreses vinculades als sectors tecnològics.

A la Conca necessitem llocs de treball, ja s´han perdut

Per part d’ACCIÓ, Incasol i l’Oficina de Captació

moltes oportunitat, per quan es possible que aquests

d’Inversions de la MICOD, s’han recollit demandes

poligons estiguin preparats. S´ompliràn?. Entenc que hi ha

d’empreses de gran format que volen implantar-se al

empreses interesades.

nostre territori. Aquest fet és el que motiva la redacció
d’aquest PDUAECO com instrument finalista que permeti
la seva implantació el més aviat possible.

Si parlem que el valor per a les empreses és ara la

Els 7 municipis que integren la MICOD aposten clarament

formació professional o d'oficis de manera continuada en

per promoure el coneixement a la Conca, a través d’ un

les necessitats del sectors. S'ha pensat treballar

model de concertació público- privada.

conjuntament empreses- centres formació?
La gran aventatge de la conca es oferir sol abundant i
millors localitzacions per que son de poc valor afegit?

La Conca d’Òdena disposa de grans actius (emplaçament,
relleu, important activitat industrial i terciària, elevat nivell
d’especialització ,...) fet que configura la Conca com un
territori molt apte i atractiu pel desenvolupament
econòmic, industrial, tecnològic i logístic d’alta capacitat.

Com es preveu l'impacte de la implantació d'una gran

La implantació d’una gran empresa no és un procés

empresa? Es té contemplat quina és la capacitat de donar

immediat, fet que ens permetrà poder treballar

resposta a la demanda de diferents perfils professionals

conjuntament la Generalitat de Catalunya i els

al nostre territori?

ajuntaments de la Conca, les seves demandes.

el polígon fallit de Montbui estava plantejat per parcel•les

El polígon dels Plans de la Tossa no preveu cap actuació

de petit format i ara el volen engeandir. quin és el tipus de

per ampliar la seva capacitat actual.

barat per a activitats que no estan disposades a pagar

projecte que es planteja ara per a aquests zona tan
propera a la població?
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Seminari web 3:
Planejament.
Pregunta
Quan temps creuen tarda en arrancar una empresa des de

Aprovat el PDUAECO la tramitació serà el més ràpid

l'Aprovació del PDUECO? Tramitació,

possible.

urbanització/construcció edificació? Crec que abans de 4
anys no es crea 1 lloc de treball. No es pot esperar
El PDUECO inclourà com a requeriment per desenvolupar

El PDU no té capacitat legal per incidir en aquest aspecte.

els nous sectors un % mínim de llocs de treball cobert per
treballadors de la conca/la comarca o dels perfils amb

La implantació d’una gran empresa al nostre territori

més risc que esteu comentant?

tindrà un impacte positiu en la generació de llocs de
treball directe e indirecte.

Preguntes sobre altres temes:
Pregunta
A més d’apostar per la indústria tecnològica, tenen alguna

A la Conca seran benvingudes totes aquelles empreses

altra alternativa per crear llocs de treball de qualitat?

vinculades als sectors econòmics estratègics del nostre
territori i que responguin als reptes del segle XXI, en
termes de sostenibilitat, innovació i inclusió
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Seminari web 4:
Planejament
Pregunta
Si volem fer observacions, davant de quí les hem de fer?

L’ interlocutor amb el Departament de Territori i

Quí és l'interlocutor amb la gent del territori?

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya és la MICOD
(via de contacte: coordinació@micod.cat)

Alguns dels sectors semblen adients sota el pretext que

En el moment en que es desenvolupin cada un dels

estan ubicats dins o a prop dels nuclis urbans i que són

sectors, previstos al PDUAECO, es projectaran les

preferibles en base als accessos. Quines infraestructures

infraestructures necessàries.

caldria fer a cada sector?
Per que el sol que actualment està classificat com a

El nou Pla redueix un 30% les hectàrees destinades a usos

industrial urbanitzable programat o no programat no

industrials, respecte al Pla Directiu vigent (PDUCO 2008).

serveix per a fer parcel·les mes grans?

L’actual PDUAECO actualitza el planejament a les
necessitats actuals.

per quin motiu no es planteja l'ampliació dels polígons ja

L’ampliació dels polígons de la Conca no és viable.

existents ?

El PDUAECO parteix de la realitat que ni a la Conca ni al
conjunt del territori català existeixen solars disponibles de
gran format, que és on està situada la demanda actual.

El pla director de la Conca d'Òdena es va aprovar el 2008 i

A dia d’avui no s’han donat les circumstàncies per poder-

no s'ha desenvolupat res. No calia?

ho dur a terme
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Propostes recollides
Fins el dia 1 d’octubre es van recollir 108 propostes, de les quals 58 es van recollir l’última setmana
(i 34 l’últim dia) del mes d’agost.

El nombre de persones diferents que han fet propostes han sigut 57, de les quals 31 només han fet
una proposta i 26 han fet dos o més propostes.

Anàlisi de les propostes
S’ha analitzat el contingut de les 108 propostes i s’ha classificat el seu contingut, per poder tenir
una visió dels temes més rellevants. A més a més s’han desglossat diverses propostes que es
podien trobar en un mateix cos de text i també s’han agrupat aquelles propostes que estaven
dividides en diferents entrades al web fetes per la mateixa persona per a facilitar el seu anàlisi. Amb
aquesta feina prèvia de classificació obtenim un total de 121 propostes diferents desagregades.
El contingut de les propostes s’ha agrupat en tres blocs diferents, de la mateixa manera que al
document de resultats del procés participatiu.
Es mostra per cada bloc un resum dels temes rellevants i es mencionen les propostes directes
recollides.
1. PLANEJAMENT
S'han recollit en aquest bloc les propostes directament vinculades a la competència del
planejament i també a les propostes vinculades amb els propòsits generals del PDU. En total es
considera que hi han 64 aportacions que tenen a veure amb aquest tema.
Diferencien 4 temes:
1.1. Classificació del sòl construït.
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No cal més superfície industrial
Aquestes propostes es refereixen sobre tot a l’espai de l’àmbit sud (16 propostes i 305 suports),
però també podem identificar altres 9 propostes que considerem de caràcter genèric.
Títol
El Sud de la Conca

Persona
XAVIER

Proposta
Un macropolígon a Can Titó afectaria a la salut i a la qualitat de vida

és salut i qualitat

CARLES

de les persones que viuen a Vilanova, Igualada i Montbui. El Sud de la

de vida

Suports
20

Conca és un cinturó natural amb gran valor paisatgístic, agrícola i
ambiental que fa de pulmó de les àrees urbanitzades i és un espai
d’esbarjo saludable dels ciutadans. Un entorn únic on els ciutadans
van a caminar, córrer, buscar bolets o a passejar el gos, de manera
positiva i gratuïta. És un espai popular que cal preservar per les
futures generacions.

Preservar les

ROSA TORT

La zona anomenada “Vilanova Sud” és la única sortida fácil que tenim

actuals zones

TRULLÀS

a Vilanova del Camí, Igualada i Santa Margarida de Montbui per

verges

24

contactar amb la natura. És un gran pulmó verd. La gran quantitat de
gent que hi va a passejar i gaudir-ne, en donen testimoni. Aquesta i
altres, s’han de preservar de la implantació de polígons industrials, que
responen a un model ja obsolet. La propia Unió Europea no donaría
llum verda ni cap subvenció per a aquest projecte, que no encaixa amb
el Pacte Verd U.E.

Can Titó, un
polígon al mig dels
camps i al peu del
bosc

JOAN
MATEU
BESANÇON

Salvem Can Titó
de l'especulació

Miquel

Llegir el document d'avanç d'aquest PDUAECO és molt desorientador.
Per exemple, després de fer una avaluació global de la capacitat
d'acollida en què es valora la fragmentació del paisatge o la
freqüentació per a ús de lleure, es tria una de les opcions que té la
capaitat més baixa (jo creia que no hi havia res decidit, però les
conclusions parlen d'"alternativa finalment escollida"). Com es justifica
fer un polígon com un bolet en ple camp, al lloc on va a passejar mitja
Conca?
Ara fa dos dies que mi assabentat de que puc ser un dels afectats
d'aquest macro polígon y per el qual ja fa mesos que hi ha obert un
procés públic participatiu.
Crec que per a qui ha dissenyat aquest projecte, a no ser que s'erigeixi
com a Déu, tindria que també copsar el parer dels actors més afectats

14

0

CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Si volem un futur
verd, no toquem lo
verd!

XAVI

El paisatge té
valor. Qui té dret a
destruir-lo?

SALVEM
CAN TITÓ

L'impacte sobre el
patrimoni cultural
de Vilanova:
destrucció de
béns i pèrdua
d'oportunitats en
el sector
econòmic
turisme-culturanatura-oci
Un polígon al sud
del riu Anoia és
contradictori amb
iniciatives de les
mateixes
administracions

XAVIER
BERMÚDEZ

Agricultura i
ramaderia de
proximitat

MERITXELL
TUDELA

Aconsellem fer
esport i
encimentem
l'entorn?

MERITXELL
TUDELA

Per un futur
sostenible

Joan Carles
París

Salut i paisatge

ROSA

SALVEM
CAN TITÓ

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

a els que, de prosperar, se'ls expropiarà i inclús se'ls intentarà
confiscar la terra per després fer el gran negoci recalificant el sol
industrial per destinar-lo a altres funcions
Plantejar un macropolígon a la zona de" Vilanova Sud", que afecta des
dels plans de la Tossa de Montbui fins a Can Titó, va en contra de la
salut pública nostra i dels que vindran. No podem permetre destruir el
que és el jardí de la Conca que tants ciutadans gaudeixen dia a dia.
Cada matí, cada vespre, aquests camins s'omplen de gent de totes les
edats a peu, en bici o amb el gos, ja que és la sortida natural tant del
barri de Montbui com d'Igualada i de Vilanova.
Preservem el nostre pulmó!
El paisatge que ocupem i disfrutem hi era abans de nosaltres i hem de
vetllar perquè hi continuï sent després del nostre pas. Les zones
naturals s’han anat encongint i fent més fràgils a causa de la pressió
urbanitzadora i per això les que queden tenen cada vegada més valor.
La zona és rica en flora i fauna, tal com demostren els treballs de
Mònica Tomàs i Cristòbal Jiménez, editats per l’ajuntament de
Vilanova.
L’execució del PDUAECO suposaria un dany irreparable per al
patrimoni local i, alhora, impediria la creació d’oportunitats de futur:
l’establiment d’activitat econòmica vertebrada per cultura, natura i
benestar, i l’intangible de forjar un sentiment de pertinença en base a
la valoració i respecte del passat, que genera cohesió social.
L'exemple de Vilanova serveix de tast de l'impacte global. DOCUMENT
COMPLET: https://cutt.ly/8foB5Eu

Els polítics ensumen les tendències i s’omplen la boca parlant de la
Toscana catalana, de turisme rural o de valors ambientals i
paisatgístics, però a la pràctica fan el que han fet sempre. Un exemple
concret és el PDU Vies Blaves Barcelona, que afecta els municipis
d’Igualada, Montbui i Vilanova. Aquesta iniciativa de la Diputació de
Barcelona i el departament de Territori i Sostenibilitat no sembla gens
compatible amb la idea de fer un polígon industrial vora el riu Anoia.
No entenc com l'espai de lleure més utilitzat es pot vendre per 4 duros
per fer sòl industrial. Així és com els representants de la Generalitat
parlen d'aquest sòl, en diuen sòl barat. Que els camps siguin de cereal
no vol dir que siguin un sòl barat.. o és que potser tots plegats no ens
alimentem? Ens omplim constantment la boca sobre com cal
potenciar l'agricultura i la ramaderia de proximitat però a l'hora de la
veritat tota projecció econòmica només se sap fer dissenyant
polígons.
Sembla que no haguem après res de com d'important és que la
població pugui tenir espais verds on poder sortir a fer salut. La zona de
Can Titó és amb diferència la més freqüentada per la població, gent
jove i molta gent gran passa cada dia per aquells camins. Gent gran ja
que els camins són planers i ideals per caminar-hi. L'atenció primària
aconsella a la població fer esport de manera diària per mantenir una
bona salut i nosaltres el què fem és envoltar la ciutat de polígons?
Seguir creant polígons o més ben dit macropolígons , és seguir fent els
mateixos errors que la administració ha fet fins ara creant polígons
buits i que enlloc d'aportar ocupació , han fet que zones verdes d'alt
valor paisatjistic i mediambiental, hagin passat a ser ciment i zones
abandonades , i sense aconseguir el seu objectiu inicial. Volem que
aixó no torni a passar a Can Titó i a la Conca. Aprenem dels errors.
L'espai denominat Can Titó és altament freqüentat per tot tipus de
persones ja siguin grans, famílies, joves,.. tothom en gaudeix degut a
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No més polígons

XAVI
PALETA

No és el tipus de
desenvolupament
econòmic que vull
per a les
generacions
futures.

ALBA
CONILL
TORT

No te cap ni peus
fer un polígon del
PDUAECOC

ANNA
VAQUES
GUITART

Ens quedem
sense polmons a
la Conca
Stop al PDUAECO.
A favor de
l'equilibri territorial

FRANCINA

L’orografia de Can
Titó no sembla
compatible amb la
construcció de
grans parcel•les
Defensem el
territori.

SALVEM
CAN TITÓ

Trampejar el
present
hipotecant el futur

ORIOL
MATEU
BESANCON

No toqueu la
Conca
Ni un pas en Fals

JOSEP
D'IGUALADA
NURIA COLS

JOANA
MATEU
CARLES

CONCEPCIÓ
MUNTANÉ

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

la proximitat que té a les poblacions d'Igualada i Vilanova del Camí.
Fora una temeritat deixar perdre un espai com aquest, tant ric i que
ofereix un servei tant gran a tanta població per l'especulació d'uns
pocs. No només és una zona d'alt interès per l'ús de la ciutadania sinó
que a més és un espai d'alt valor ecològic, històric i de patrimoni.
No vull un macropoligon. Es volen petar el territori sense cap mena de
projecte ni sentit.
No estan al costat de la gent, sempre els interessos dels partits.
No volem ser àrea metropolitana de Barcelona!
NO estic d'acord en un model de desenvolupament basat en
macropolígons. No és el futur que espero per als meus fills i no és
conforme amb el tipus de consum i desenvolupament que crec que
s'ha de fomentar (de proximitat, km 0 i respectuós amb l'entorn). Per a
millorar el nivell de vida de la nostra zona espero més inversió en
educació i cultura.
D'altra banda, crec que s'ha de preservar el nostre entorn natural.
Volem continuar sortint a la natura a peu, des de casa.
Un pla de destruir la natura no es coherent amb la societat que volém
deixar pels nostres nets i tampoc coherent amb les polítiques de
creixement sostenible de l´Unio Europea. No repetim els terribles
errors urbanístics del Passat .
En la proposta d'aquest pla ens quedem sense polmons a la Conca on
anirà a passejar, corre, anar amb bicicleta tota aquella gent que ho fa
cada dia?
Si volem garantir l'equilibri territorial de la Conca cal aturar
completament el PDUAECO i començar de nou, aquesta vegada amb
coneixement de les necessitats territorials i socials de la zona i amb
plantejaments de millora a llarg termini. Els plans de construcció
sense projecte de futur com el PDUAECO representen un model
totalment obsolet i mereixen una oposició frontal en la seva totalitat.
El seu fracàs és malauradament visible en massa llocs amb
construccions buides i inutilitzables.
Per les planes de Can Titó i les Parellades i la vall de l'Escut hi baixen
uns torrents fins al riu Anoia que dificulten una possible urbanització.
Si s'alteren aquests torrents, el drenatge de la zona quedaria greument
afectat i, per tant, també la delicadíssima biodiversitat associada a
aquests cursos d'aigua i la seva riquesa natural.
Es important mirar el futur, però no el futur immediat. Ens cal mirar
més enllà i pensar que no ens podem carregar la nostra comarca
(amb tots els valors que té i en té molts).
Deixo de banda les necessitats del present que en son moltes i eles
podem afrontar de moltes maneres. Com gestionem el present ens
dibuixa un futur no llunyà complicat i insostenible a mitjà plaç. Prenem
decisions que hipotecaran el futur dels nostres fills. En les
generacions futures es preveu una reducció dràstica de la taxa de
població a nivell global.
La terra no és una erencia dels nostres pares si no un préstec dels
nostres fills.
Procurem fer el màxim condicionant el mínim
No toqueu la conca!
Cal estudiar molt molt bé cada una de les ubicacions del Pla. Algunes,
com la Vilanova Sud poden representar la ‘Porta Definitiva’ que
empresona tota la Població de Vilanova del Camí i bona part de la
d’Igualada.
El 95% de l’esbarjo de natura de famílies, escoles, entitats i
administracions passa per la zona afectada.
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Abandonar el
projecte de Macro
Poligons.

JOAN P

Desacord al
projecte

ROGER

Can Titó és salut

SALVEM

Fa anys que govern i societat civil preserven i volen potenciar la zona
com a element essencial per preservar la salut física i mental de la
població.
S’hi ha pensat? Ull !
Sabem que el projecte es un reciclatge del vell projecte de macropoligon d'Odena que sempre s'ha rebutjat.
El problema es que reubicar-ho no arregla cap dels errors de base peró
porta a destrossar espais verds que influeixen en positiu al turisme i
benestar de la comarca.
Es estudis economics avancen que per la pandemia empreses es
mouran menys durant molts anys, amb el que la destrossa dels
terrenys no comporta noves empreses peró si destrosses
mediambientals i despeses de manteniment.
L'àrea afectada és un dels pulmons de la Conca i permet la sortida
directa de la població de Vilanova i Igualada a les zones verdes.
Ja hi ha prous polígons fantasma, es fan polígons però després no hi
ha indústries que hi vulguin anar.
La construcció de polígons no és garantia de creació d'ocupació
suficient i de qualitat.
Tot plegat és un despropòsit, el resultat serà més asfalt i més
escalfament global del planeta.
Si es construís un polígon al sud del riu Anoia, Vilanova quedaria

per a tothom

CAN TITÓ

totalment envoltada de zones urbanitzades o industrials i la població

20

19

22

perdria la possibilitat d’accedir directament als camps i als boscos.
Actualment un gran nombre de veïns de Vilanova, d’Igualada i de
Montbui aprofiten aquesta possibilitat, tal com demostra la presència
constant de gent que passeja, corre o va amb bicicleta per la zona a
totes les èpoques de l’any.

Reaprofitar els polígons buits existents
La majoria de les propostes fan menció als polígons buits en genèric. Podem trobar mencions
concretes a edificis buits i mencions indirectes a polígons com els de Castellolí i Plans de Tossa.
Títol
Economia
compatible amb el
medi natural

Persona
JOAN ORDI
FERNANDE
Z

Els
macropolígons no
són la solució

TERESA
CARLES
FREXAS

Salvem Can Titó
de l'especulació

Miquel

Proposta
Principis general. 1) crear llocs de treball malmeten el medi natural és
sinònim de mala política; 2) revitalitzar els polígons actuals és objectiu
prioritari, 3) no entregar el sòl a macroempreses logístiques garanteix
la protecció del medi natural, base també de l'economia; 4) la Conca
d'Òdena ofereix implantació adient per a empreses agrícoles,
ramaderes i del sector de l'alimentació; 5) cal incentivar el turisme rural
i el valor paisatgístic, històric i monumental de la comarca.
El model de macropolígons està obsolet i més tenint en compte la
quantitat de parcel·les buides que tenim als polígons del nostre
contorn. Si les parce·les no s'adeqüen a les necessitats actuals, es
poden modificar per adaptar-les sense perjudicar més el territori.
Necessitem el sòl agrícola proper i les zones naturals per cobrir
necessitats i tenir qualitat de vida. Cada zona ha de poder cobrir gran
part de les seves necessitats i un macropolígon tira per terra aquesta
possibilitat.
Habia quedat curt amb la primera intervenció. Segueixo, ..exemple
polígon d'Igualada, després has van recalificar unes zones a
residencials i l'INCASOL ha venut parceles que no si ha establert cap
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Valor ambiental i
economia
sostenible

ANABEL

Polígons
industrials actuals
a la Conca
d'Òdena

ALBERT
ROSSELL

Polígons buits i en
baixa ocupació

JAUME

Abans de destruir,
cal readaptar

ARIADNA

Pareu el
desenvolupament
no sostenible i
precari

RUTH
AGUILERA
VAQUES

Què n'hem de fer,
dels polígons
buits?

SALVEM
CAN TITÓ

Promoció antics
edifics industrials,
en casc urbà

EDUARD
RUIZ

Ubicació de noves
empreses

ALBERT
ROSSELL

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

indústria, i després s'han revenut especulativament. A les hores quina
és la finalitat d'un polígon industrial?.
Però deixant això de banda per el que he vist en els debats a part d'en
Joan Vidal tots els contertulis són del mateix parer, si això es
participatiu ja m'ho o explicareu
Necesitamos que la Administracion garantice la sostenibilidad de
nuestros pueblos y ciudades, ahora más que nunca ha quedado claro
que ha sido la actividad humana la que ha alterado prácticamente
todos los rincones de nuestro planeta, tal y como sostiene el
(Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente ,sobre el
COVID-19, por lo que, si seguimos degradando los ecosistemas,
ponemos en peligro la salud humana.
Ocupemos los polígonos ya existentes y preservemos nuestro entorno
Els polígons de la Conca s'han d'omplir abans de crear sòl industrial
nou i, a més, han d'estar 'ordenats': és paradoxal que en un polígon
concebut per al sector del MOTOR s'hi implanti una empresa de PEIX
CONGELAT! Que convé sòl de gran format per atraure una indústria
tractor capaç de tibar d’altres indústries? Penseu primer en el terreny
de la fàbrica d’Hisitex, l’antic Polifibra. A veure què hi cap i què no.
El títol de la ciutat hauria de ser "Igualada: ciutat europea dels polígons
buits". No s'entén que tenint polígons industrials buits i d'altres en
baixa ocupació a la Conca, des del Departament, i amb l'acord dels
alcaldes de la Micod es cregui que per millorar el futur econòmic calgui
fer-ne més. Tots sabem que pocs llocs hi ha de feina en aquestes
instal·lacions. No serveixen arguments dient que les empreses
necessiten naus més grans, ja que vol dir que a sobre no hi ha hagut ni
planificació.
Si el principal objectiu és reactivar l'economia a través d'empreses
tecnològiques, perquè abans de crear nous polígons, no s'adapten els
que ja tenim? N'hi ha un munt amb una gran quantitat de solars i naus
completament desocupats i buits... Per exemple, el dels Plans de La
Tossa. Crec que hauríem de valorar els espais dels que ja disposem i
adaptar-los perquè puguin acollir les empreses que ens interessen,
ABANS de carregar-nos IRREPARABLEMENT una gran part del nostre
entorn natural més proper
Com es possible que algu es plantegi la possibilitat de fer un poligon
quan estem rodejats de poligons vuits … i aquest paratge es un dels
pocs on la gent de la conca d'odena pot accedir per estar a la natura.
Busquem sol.lucions de l'economia del segle XXI no del segle XX que
va portar a la precarietat. Pensem be les politiques que no tenen retorn.
pensem en politiques de desenvolupament que siguin sostenibles i
ajudin a crear texit huma i cultura;l
Els defensors d'aquest pla diuen que els polígons amb parcel·les
petites no serveixen. Què n'hem de fer? Abans de fer polígons nous
amb grans parcel·les (qui diu que no passarà el mateix també amb
aquestes?), hi ha opcions com ara agrupar parcel•les ja existents,
recorrent si fos necessari a l'expropiació en base a l’interès general.
Molt important (estic pensant en edificis imponents com els que abans
ubicaven: Escorpión, Ignasi Carner, VIVAPEL, ACABATEX, Martí Enric, i
tants d’altres) a on es podrien ubicar, ocupant si cal una part, empreses
tecnològiques de disseny, fabricació i /o muntatge, de software i /
hardware, de productes que no requereixin volums / pes excessiu, que
son la gran majoria
Avantatge social-mediambiental: accés molts treballadors a peu o en
bici des de tota la Conca
Cal pensar bé on ubicar les noves empreses i indústries. Sempre que
es pugui han d'anar a indrets ja existents. A Igualada hi ha edificis buits
(alguns emblemàtics) d'ençà que van tancar les empreses que els
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ocupaven. Així doncs, pèrdua de l'espai + degradació del patrimoni +
creixement urbanístic concèntric i despoblació del centre i voltants +
sacrifici de nou sòl no urbanitzat = desastre majúscul.

Fomentar parcel·les grans
Per l’altre costat també s’han recollit propostes que remarquen la necessitat d’apostar per aquest
model d’activitat econòmica. La majoria d’aquestes propostes es centra en fomentar les parcel·les
grans en l’Àmbit Nord o Plataforma Ferroviària (Can Morera), és a dir l’Alternativa 1 de la proposta
d’avanç del PDUAECO.
Títol
No ens podem
permetre que
Google passi de
llarg

Persona
RUBEN
MARTINEZ

Seguim
permetent la
pèrdua
d’empreses a la
Conca

RUBEN
MARTINEZ

La conca dÒdena
serà industrial o
no serà

PRESIDENT
APP

Apostar per la
gent.

PRESIDENT
APP

Optima ubicació
del poligon

PEP

On ubicar el nou
sòl industrial? Una
alternativa per a
Can Morera

ALBERT
ROSSELL

Proposta
En els darrers anys diverses empreses de molt nivell, com Google o
Tesla, entre d’altres tecnològiques, han volgut venir a l’Anoia, però per
manca de superfícies prou grans, no han pogut instal·lar-se. Per què
creieu que s’interessen i després marxen? Cal transformar bosses de
sòl industrial de gran format i fer-ho ràpidament, prioritzant els
emplaçaments on hi ha demanda d’empreses interessades que es
regeixen pels criteris tècnics i promotors que vulguin tirar endavant.
L’Anoia té les indústries més antigues de l’Estat, patrimoni a preservar.
Però ara hem d’obrir el ventall cap a les noves tecnologies i la
transformació digital.
El sector tecnològic té molt valor afegit, genera i generarà gran part
dels nous llocs de treball. Tot aquest canvi l’hem de fer aprofitant i
potenciant la nostra cultura industrial i donar-li un valor afegit. Només
ho aconseguirem acollint un gran projecte tecnològic. Hem de facilitar
al màxim emplaçaments i no limitar cap opció.
LA CONCA TÉ 17.195HA DE SOL FORESTAL, 6042 HA D´AGRÌCOLA I
653 DE SOL INDUSTRIAL.
Perqué Nissan marxa de cat., Nissan proposava i apostava der Bcn.
però primer Felipe i después Zapatero, no van voler invertir el que
Nissan demanava, ar".a Nissan sería a Cat. en un nou poligons a
Igualada/Òdena i la logìstdica i producció sería aquí, alló comportava
una forta inversió en infraestructues, principalment el tren "gran
......seguirem....
Allunyar-se dels catastrofistes
Aprofitar les oportunitats
Apendre els errors Que cap empresa tanqui, les Renovables planten
cara al covid.19
Compartir per competir
Reactivem-nos
Ubicar un poligon on per tenir acces a aquest s'hagin de fer diferents
vials d'acces augmenten la destrossa del territori.El poligon a
l'aerodrom d'Òdena és un lloc óptim per la seva situació estrategica a
prop de C37,C15 i sobretot A2...El tren tb podria arribar més
facilment...si algun cop acaba arribant.
L'única proposta que he llegit fins ara (a La Veu de l'Anoia) sobre les
300 hectàrees de nou sòl industrial —anunciades pel MHP Quim
Torra— parla de l'aeròdrom, de Vilanova sud i de Jorba. A mi ja em
sembla bé perquè, al meu entendre, no es tracta d'un patrimoni
natural i paisatgístic valuós. Una altra qüestió és Can Morera, que crec
que sí té valor. Fa uns mesos vaig escriure un article proposant una
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Estoc de grans
parcel·les Anoia
vs Catalunya

ADEQUA
REAL
ESTATE

Promoure zones
on tinguin entrada
grans empreses
La proposta ha de
ser diferenciadora

CESC
SOLLO

Cal reactivar la
conca i crear nous
llocs de treball /
Part 1 + 2 + 3 + 4

Jaume
Colom

Sector Can
Morera: Projecte
Tecnològic (1 + 2)

ADEQUA
REAL
ESTATE

JOAN
DOMÈNECH
I VENTURA
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altra alternativa per a aquest espai: https://veuanoia.cat/alternativesper-a-can-morera/
D'acord amb les dades aportades per Territori i segons l'inventari de
grans superficies, a Catalunya avui hi ha 1.439 polígons industrials i
malgrat aquesta dada, només es disposa de:
- 10 emplaçaments industrials superiors a 200.000 m2 de sòl.
dels quals:
- 5 emplaçaments industrials superiors a 300.000 m2 de sòl.
dels quals:
- tots estan edificats.
A la Anoia actualment només hi ha 1 emplaçament superior a 50.000
m2 edificats (Verdès- Can Rigat) i cap sòl de més de 50.000 m2.
Apostar per una parcel·lació que permeti l'entrada de grans empreses
que busquen establir-se i no troben lloc a les grans ciutats.
Per ser competitiu has d’oferir una proposta diferent, ja sigui en
serveis, producte o zones industrials.
Terrenys de dimensions “petites” n’hi ha per tot Catalunya, però
terrenys industrials de gran format on una gran empresa es pugui
instal·lar i estigui aprop de BCN no n’hi ha cap.
Poder oferir un terreny d’aquestes característiques és ser competititu.
La gran empresa te necessitat de serveis, d’industria i treballadors.
Volem treball i infraestructures? Doncs aquest és el camí.
L’Anoia ha viscut tradicionalment dels sectors del punt, el paper i la
pell, unes indústries que encara generen el 36% dels llocs de treball de
la comarca. Tot i això, ens els últims anys els llocs de treball han
baixat de 5.000 a 3.000 i el nombre d’empreses ha disminuït.
Per fer-ho realitat cal comptar amb espais amplis on instal·lar data
centers i altres operadors tecnològics. Actualment no hi ha cap
emplaçament industrial a la Conca d’Òdena que permeti la
implantació d’empreses que vulguin entre 25.000 i 50.000 m2 i que,
per tant, cobreixi les necessitats per poder acollir un projecte
d’aquesta magnitud. Falta sòl industrial de gran format, però
comptem amb els terrenys de Can Morera que compleixen tots els
requisits avalats pels diferents operadors interessat
Diversos estudis apunten que més del 50% dels llocs de treball del
futur provindran dels sectors de les TIC, la logística i la mobilitat,
justament el tipus d’empreses que vol captar el projecte del D-Hub
Òdena.
Els altres terrenys inclosos en el PDUAECO ofereixen totes aquestes
possibilitats? Molt em sembla que no. Per això, confio que en aquest
procés puguem analitzar bé les condicions necessàries per poder
atreure a l’Anoia una nova economia que permetrà crear llocs de
treball i ser un centre de coneixement i formació. Confio sincerament
que siguem capaços de superar disputes antigues i enfocar-nos cap
al futur amb una mirada més oberta. No podem permetre’ns renunciar
a cap oportunitat més.
Volem promoure D-hubOdena, un Campus sobre les dades i el
coneixement que vol albergar com a empresa referent un centre de
dades de gran capacitat i connectat amb d'altres a la resta del món
per oferir serveis cloud juntament amb empreses intensives en dades
i energia dels diferents sectors. El seu objectiu és ser un Hub referent
en la transformació digital i per això promou un polígon modern i
sostenible, adaptat a la 4ª revolució industrial i generador de
polítiques d’economia circular.
D-hubOdena vol donar recolzament de forma transversal als diferents
sectors quan es requereix emmagatzematge, computació i
processament de dades amb determinades latències (velocitat de
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reacció). Segons IDC (International Data Corporation), el creixement
en dades serà molt transversal i afectarà principalment 4 sectors:
sanitat (+36%), fabricació (+30%), serveis (+26%) i entretenimentmitjans (+25%). La Anoia es pot convertir en el principal laboratori de
la indústria 4.0 i de referència a CAT.

1.2.

Activitats a limitar

Limitar activitats de logística
Títol

Persona

Proposta

Economia
compatible amb
el medi natural

JOAN ORDI
FERNANDE
Z

Determina un
model econòmic
sense capacitat
de reactivació i
dinamització

JOSEP B

Si la Concae
esdevé logística,
ja no serà la
Conca

ALBERT
ROSSELL

Principis general. 1) crear llocs de treball malmeten el medi natural és
sinònim de mala política; 2) revitalitzar els polígons actuals és objectiu
prioritari, 3) no entregar el sòl a macroempreses logístiques garanteix
la protecció del medi natural, base també de l'economia; 4) la Conca
d'Òdena ofereix implantació adient per a empreses agrícoles,
ramaderes i del sector de l'alimentació; 5) cal incentivar el turisme rural
i el valor paisatgístic, històric i monumental de la comarca.
Les grans superfícies les demanden les empreses de logística. Aquesta
activitat no porta a la reactivació i dinamització econòmica amb que es
justifica la planificació.
Les empreses de sectors tecnològics amb valor afegit, capacitat
d’innovació i dinamització econòmica tenen necessitats bàsiques que
no s’obtenen amb una planificació urbanística (formació específica,
massa empresarial crítica, sinèrgies...). La planificació urbanística s’ha
consolidar després de generar-se les necessitats.
¿No és una contradicció queixar-se de la manca d'infraestructures i
voler convertir la Conca d'Òdena en un territori logístic? A més, hi
acostuma a haver una desproporció entre els llocs de treball que
genera el sector logístic i la quantitat de sòl sacrificat. El que mai
podem perdre és el nostre ric patrimoni natural i paisatgístic, embrió de
futures oportunitats. Si la Conca esdevé logística, ja no serà la Conca, o
almenys haurà perdut el seu sex-appeal!

1.3.

Condicionants per a la implantació.

Suports
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Fer implantació per Fases o en base a la demanda real
Títol

Persona

Proposta

Apliquem
solucions fàcils

PERE
CARLES I
FREIXAS

Tota vegada que detectem un consens bastant generalitzat en destinar els
terrenys de l’entorn de l’actual aeròdrom, que ja faciliten una important
extensió en superficie, per a usos industrials, proposo que ho fem fácil:
Promocionem un polígon industrial a la zona de l’aeròdrom i quan aquesta
estigui saturada ja en tornarem a parlar. El que no pot ser és planificar de
la manera que s’està fent, afectant zones verges i autèntics pulmons
naturals de la Conca.

1.4.

Sup.

15

Altres aspectes vinculats amb el planejament.

Respectar la jerarquia del Planejament superior (Pla Territorial)
Títol

Persona

Proposta

La casa per la
teulada?

PERE
CARLES I
FREIXAS

S'està
incomplint
l'ordre previst

SALVEM CAN
TITÓ

S’està promovent a tota velocitat i en plena pandèmia, la planificació del
PDUAECO i en paral.lel s’està obrint el debat sobre el Pla Territorial de la
Vegueria Penedès, que ja es va presentar recentment. No te cap sentit que
s’acceleri el primer, si lògicament ha d’estar inclòs en el Pla Territorial de la
Vegueria. Fem les coses be i per ordre. Les présses no son bones i menys
en aquesta matèria. Primer el Pla Territorial de la Vegueria i després anarne obrint altres que en pengen d’ell.
El departament de Territori i Sostenibilitat incompleix el seu propi
procediment intentant aprovar el PDUAECO abans que el Pla Territorial
Parcial del Penedès, que és un text de rang superior que hauria de marcar
les línies de bàsiques de cada regió de la vegueria. Sembla que s’intenti
accelerar l’aprovació del PDUAECO perquè els planificadors del Pla
Territorial es trobin amb un fet consumat.

Sup.
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Millorar els estudis previs sobre els quals es fa la proposta
Títol

Persona

Proposta

Es fa penjar el
model
territorial d'una
hipotètica
expectativa
econòmica

JOSEP B

Una proposta?
un pla que no
és un pla.

LLUC

"El PDUCOAE ha de superar els errors del PDUCO vigent que va
sobredimensionar la previsió de creixement. El PDUCOAE es base en
l’expectativa d'un gran creixement per una hipotètica demanada de sòl
industrial. Però aquesta demanda necessita una xarxa de transport
intermodal que no existeix. Cap nou tren s’espera a curt i mig termini. Quin
professional pot acceptar determinar el model territorial (no hi planificació
territorial superior aprovada) sobre uns fonaments tant incerts?"
"És una proposta aquest Pla?En principi, no l'he trobat per enlloc.
Un pla que parla d'activitats econòmiques i no hi ha cap anàlisi de la
situació, i menys de la que ha generat la Covid, és un pla sense sentit. Els
participants no podem valorar les propostes perquè no hi ha tesi, ni
antítesi ni síntesi. Què voleu? que triem el color de les façanes? No es
gasteu els diners amb aquesta història que no va en lloc i invertiu on fa
falta. En el PTPVP."

Sup.
6

9

Fer un pla econòmic per la comarca que sigui sostenible
Títol

Persona

Proposta

Pareu el
desenvolupament
no sostenible i
precari

RUTH
AGUILERA
VAQUES

Com es possible que algu es plantegi la possibilitat de fer un poligon
quan estem rodejats de poligons vuits … i aquest paratge es un dels
pocs on la gent de la conca d'odena pot accedir per estar a la natura.
Busquem sol.lucions de l'economia del segle XXI no del segle XX que va
portar a la precarietat. Pensem be les politiques que no tenen retorn.
pensem en politiques de desenvolupament que siguin sostenibles i
ajudin a crear texit huma i cultura;l

Sup.
21

Mobilitat
Títol

Persona

Proposta

Mobilitat
sostenible

JIMY
CORCELLES

Mobilitat
sostenible i
eficient

CESC SOLLO

Propostes pel
nou Pla
Director (Part
03)

VICTOR
RECIO
RODRÍGUEZ

Comunicació entre els pobles sense carreteres, sense camions, ni cotxes,
mobilitat autosuficient,oberta a tothom, mitjançant energies renobables,
sense contaminació,tipus escales mecaniques-pasarel.les d'aeroport
cobertes,que no obliguin a la gent a comprarse un cotxe,a treures un
carnet per a conduir, a pagar una assegurança, un impost de circulació.
Una comunicació gratuita innovadora i en benefici del 100% de la població.
No només d'una minoria. Sense sorolls, ni olors, oberta 24hr/365dies
Pensem en la industria 4.0, ja amb tot el que està passant, per culpa del
Covid19, ens hem vist obligats molts a teletreballar, i això ha ocasionat
una reducció en mobilitat important, per tant, menys contaminació directe.
Tot el que sigui generar oportunitats que ajudin a reduir mobilitats
innecessàries, es bo per la Conca. Provocaria la descentralització i
l'enriquiment de les zones despoblades, ja que s'eliminarien molts
desplaçaments a les grans ciutats.
Seria també necessària la implantació d'un trajecte ferroviari entre la
Conca i l’Àrea Metropolitana que sigui capaç de transportar mercaderies i
persones de manera eficaç i ràpida. Encara que el principal objectiu sigui
assolir els punts nomenats prèviament, és important recordar que
actualment a la Conca d’Òdena el transport públic, eix vital de la
sostenibilitat, és una eina poc útil que, per exemple, triga 1 hora i 30
minuts en efectuar el trajecte de 68km entre Igualada i Barcelona.

Sup.
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Incloure les previsions de instal·lacions d'energia fotovoltacia
Títol

Persona

Proposta

Inadequació a
l’agenda verda
- emergència
climàtica

JOSEP B

"El territori necessita acomodar espais per descarbonitzar la producció
d’energia. Sobre la taula dels Ajuntaments hi ha propostes per construir
centenars d'ha de plaques fotovoltaiques. És inconcebible que un nou
PDUAE no inclogui i planifiqui aquestes activitats econòmiques de gran
afectació.
Per altra banda el PDU dona cobertura a una a la urbanització en extensiu
totalment contraria a les pràctiques que demana l’agenda verda."

Sup.
8

La Conca d'Òdena: frontera entre les dues Catalunyes
Títol

Persona

Proposta

La Conca
d'Òdena:
frontera entre
les dues
Catalunyes

ALBERT
ROSSELL

Moltes vegades s'ha dit que IGD / la Conca / l'Anoia està ubicada
estratègicament al centre de Catalunya i de dues grans vies de
comunicació, la que va de nord a sud i la que va d'est a oest. Això mai ens
ha aportat cap avantatge ni a servit per a tenir unes millors
infraestructures. És una fal·làcia! El veritable fet diferencial de la Conca és
que fa de frontera entre la Catalunya metropolitana i industrial i la
Catalunya rural. És una oportunitat a explorar i a la explotar.

Sup.
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2. ESTRATÈGIA ECONÒMICA
S'han identifiat 39 propostes sobre aquest tema. Es detecten així mateix quatre tipologies de
propostes.
2.1.

Atracció d’empreses.

Propostes sobre atracció d’indústria 4.0.
Títol
Promoure
Industria 4.0

Persona
FERNANDO
BENITO
GALOBART

Salut,
coneixement
i TIC.

XAVIER VS

Proposta
Paack és una empresa tecnològica que desenvolupa tecnologia amb un
doble objectiu; garantir una experiència d'entrega adaptada a les
necessitats dels consumidors i aconseguir eficiències operatives en
l'entrega de paqueteria ecommerce.
La empresa opera a diferents països europeus i té com a clients a molts
dels principals retailers internacionals (Amazon, Inditex, H&M, Decathlon,
FNAC, Nespresso, etc.).
Com a fundador i CEO d’una empresa que viu entre dos mons, el de la
logística tradicional i el e-comerce, crec fermament que la Industria 4.0
és una realitat des de fa temps i és el camí natural a seguir. Nosaltres
apostem per tot el que sigui millorar la experiència d’usuari, i això passa
per la Industria 4.0, millorar la infraestructura Cloud i tot el que estigui
relacionat amb aquesta.
Les dades juguen un papel fundamental en el nostre model de negoci.
Utilitzem milions de dades cada hora amb diferents objectius, entre
d'altres, garantir que l'experiència d'entrega s'ajusta a cada consumidor i
aconseguir eficiències operatives en l'entrega de les comandes. Tenim
un equip de més de deu persones que es dediquen exclusivament a la
gestió de les diferents dades.
Desenvolupar industria D-Health (Salut Digital) i E-Health (Electrònica per
a la Salut).
Són sectors en creixement, capdavanters, absolutament necessaris per
fer més eficient i sostenible la salut pública i engloben el sector salut,
coneixement i TIC.
Comporta preparar el territori en infraestructures per a IoT (5G, fibra) i
electrificació de la mobilitat.

Suports
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a + disseny
+ formació
empresarial

XAVIER VS

La Conca,
L'Anoia,
referent de
Productivitat
industrial

EDUARD RUIZ

Oportunitat
per atreure
talent de
qualitat

JORDÍ SOLÀ

Industria 4.0
la sol.lució
de futur per
la conca
d'Odena

CESC SOLLO

Propostes
pel nou Pla
Director
(Part 01)

VICTOR RECIO
RODRÍGUEZ
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Animar a les empreses a no ser únicament proveïdor captiu i a invertir en
desenvolupament, enginyeria i disseny per crear producte propi
(emprenedoria + disseny + formació empresarial).
Creació d’espais / tallers de prototipatge (impressió 3D, maquinari
CNC…).
1.1 MISSIÓ
Divulgar, i incrementar, el ús de les modernes tecnologies (I4.0 i les que
es preveuen en un futur) i de les millors practiques organitzatives que
tenen com a fita l’excel•lència en la gestió i la cultura de la millora
continua, en tot el teixit industrial mesures que, des de fa molts anys, ja
han estat adoptats pels països industrialitzats i/ o sectors més
avançats.
Les aliances amb qualsevol empresa que necessiti sòl industrial de gran
format ens han de permetre generar, retenir i atraure talent. Talent de
qualitat que definirà el tipus de població que tindrem als nostres pobles i
ciutats en el futur. No hem de deixar perdre l'oportunitat de poder
implantar industria innovadora i coneixement al territori.
Trobo molt important recalcar que la industria 4.0 no exclou a la ma
d'obra no tecnificada, es a dir, no es necessàriament obligatori ser tècnic
o enginyer de sistemes per pertànyer a aquest sector en constant
creixement. Per a tots aquells que no ho han pensat, un YouTuber que es
dedica a generar contingut de tot tipus, ell viu de la industria 4.0 perquè
sense ella no seria possible de cap manera, ja que el seu valor es ser vist,
valor que li donen els que el veuen. On? Al Cloud.
És imprescindible que el nou pla introdueixi a la Conca la nova indústria
4.0 i no només la tradicional 3.0, ja que sense apostar per la 4a Revolució
Industrial serem (de nou) irrellevants en el mapa al llarg d’uns anys. La
“Quarta Indústria”, però, no pot tornar a estar assentada sobre grans
hectàrees de formigó, és de vital importància que aquest nou model sigui
capaç de conviure amb l’entorn natural i la sostenibilitat a partir d’estar
impulsat per energies renovables.
Seria de gran riquesa cultural i artística el cedir espais per a
l’assentament de start-ups tecnològiques i design labs capaços de
produir contingut majoritàriament digital, basant-nos en exemples
pioners com Silicon Valley als EUA. Els clústers tecnològics basats en les
TIC són el futur i una aposta del Govern de la Generalitat de la mà del
Govern Central pel potenciament d’aquest tipus d’activitat a la Conca
podria convertir el nostre territori en el principal centre de R+D+I del sud
d’Europa.
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Indústria Agroforestal
Títol

Persona

Proposta

Economia
compatible amb
el medi natural

JOAN ORDI
FERNANDE
Z

Progrés amb l'
entorn

ORIOL
MATEU
BESANCON

Principis general. 1) crear llocs de treball malmeten el medi natural és
sinònim de mala política; 2) revitalitzar els polígons actuals és objectiu
prioritari, 3) no entregar el sòl a macroempreses logístiques garanteix la
protecció del medi natural, base també de l'economia; 4) la Conca d'Òdena
ofereix implantació adient per a empreses agrícoles, ramaderes i del sector
de l'alimentació; 5) cal incentivar el turisme rural i el valor paisatgístic,
històric i monumental de la comarca.
"Gaudim d'una comarca privilegiada que necessita inversions per generar
riquesa.
No tot s'hi val. Disposem d'un medi natural i agrícola al centre del nostre
país a tocar de la capital.
Imagino inversions que promocionin el territori pel que fa a una agricultura
i ramaderia de valor i proximitat així com una bona gestió dels boscos. Un

Sup.
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turisme proper, familiar, cultural, esportiu, lúdic. Espais industrials
proporcionals, respectuosos i que aportin llocs de treball de qualitat.
Arrasar no."

Incentivar turisme rural
Títol

Persona

Proposta

Sup.

Economia
compatible amb
el medi natural
El turisme, un
nou sector a
explotar

JOAN ORDI
FERNANDE
Z
ALBERT
ROSSELL

5) cal incentivar el turisme rural i el valor paisatgístic, històric i monumental
de la comarca.

34

Ja fa temps que vinc dient que el turisme és un nou sector a explorar i
explotar a Igualada, acompanyada de tota l'Anoia. Molt abans que Turisme
de Barcelona dividís la seva activitat en els dos següents àmbits, jo ja feia
aquesta classificació per a Igualada (escolteu els enllaços de la meva
opinió a Ràdio Igualada) :
—Turisme d'oci: https://youtu.be/AU9JVntD8OA
—Turisme d'incentius (fires, congressos, convencions d'empresa...):
https://youtu.be/RSuOnw0JT9c

6

Activitats sostenibles impulsades per energies renovables
Títol

Persona

Proposta

Energia, riquesa
real i beneficis
per tots.

MARC CT

Implantació d'un
complexe
sostentible

MARTA
OTERO

Com a arquitecte defensor de la sostenibilitat, crec que és molt interessant
que Òdena aposti per un sector tecnològic que incorpori l'aprofitament de
l'energia i creació d'energia renovable. Fa anys donàvem per fet que crear
indústria és crear contaminació. Avui, la creació d'un sector tecnològic
d'aquestes dimensions pot ser una oportunitat per crear un model
edificatori sostenible que generi una economia circular on hi hagi beneficis
pels habitants de la Conca a través de l'energia...
"Que el model de complex edificatori sigui sostenible mediambientalment i
molt eficient energèticament, hauría de ser un dels punts forts del projecte;
ja que suposa un valor afegit i sería un referent en el territori i un model a
seguir.
Ens calen encara molts projectes com aquest que posin al nostre terrotiri
en el mapa de les edificacions sostenibles i ens apropi més als models que
se segueixen al nord d'Europa on sí que son punters en aquest sentit."

Sup.
12
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Activitats agrícoles impulsades per energies renovables
Títol

Persona

Proposta

Iniciativa per la
integració de les
renovables en el
sector agrari de
Catalunya

CHARLY

"Si pensem en un pla director urbanístic del segle XXI a Catalunya no
podem obviar el fet que tot el desenvolupament econòmic ha de anar
recolzat per iniciatives que permetin dur a terme el projecte amb una forta
participació de les energies renovables i de la economia circular. En
aquest sentit per molt que hi ha opinions en tots els sentits cal dir que
queda molt camí per fer a futur per integrar les renovables en el nostra
país.
Dit això proposo que arrel d’aquest pla director es proposi una iniciativa
per la integració de les energies renovables en el sector agrari local i
perquè no de Catalunya per tal de trobar una solució de consens entre les
necessitats d'energia del projectes futurs i l'impacte en el sector agrícola
pensant en el bé comú com a País però també pel bé de cadascun dels
actors ja sigui el sector agrícola o l’industrial.

Sup.
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En aquesta línia penso que és obligat parlar del cas dels projectes
d’energia fotovoltaica en terrenys agrícoles entre d’altres ja que és evident
que si volem fer un pla director urbanístic modern i de futur pensant en el
desenvolupament sostenible a nivell local i en la captació d’empreses de
primer nivell hem de tenir present els reptes i objectius que tenen les
empreses a futur."

Activitats que generin sinèrgies
Títol

Persona

Proposta

Oportunitat per
atreure talent de
qualitat

JORDÍ
SOLÀ

Les aliances amb qualsevol empresa que necessiti sòl industrial de gran
format ens han de permetre generar, retenir i atraure talent. Talent de
qualitat que definirà el tipus de població que tindrem als nostres pobles i
ciutats en el futur. No hem de deixar perdre l'oportunitat de poder
implantar industria innovadora i coneixement al territori.

2.2.

Sup.
2

Criteris i condicions per a la implantació d’empreses.

Desenvolupament econòmic en línia amb els ODS (Objectius Desenvolupament Sostenible).
Títol
Visió
transversal del
Pla Director
(Pduaeco)

Persona
ROSA TORT
TRULLÀS

Un
desenvolupam
ent contrari als
Objectius de
Desenvolupam
ent Sostenible

XAVIER
CARLES

Proposta
No es pot avançar en la seva tramitació si abans no s’hi incorporen els
acords del Pacte Verd Europeu, que tracta de millorar el benestar de les
persones mitjançant un full de ruta per tal de que el territoris siguin
climàticament neutres d’aquí al 2050.
Un projecte d’aquesta magnitut no es pot decidir unilateralment. Som a
Europa i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) els hem
acceptat i promocionat entre tots. Ara els hem de respectar.
La construcció d’un macroplígon a Can Titó és contrària als Objectius de
Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides i
ratificats per la Unió Europea i els estats membres. Proposar un
desenvolupament com aquest és contrari a la normativa comunitària
establerta per l’European Green Deal i per tant no esperem rebre’n fons
europeus per a la reconstrucció. El canvi climàtic és una emergència

Suports
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CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic

Resum de les propostes recollides al

de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Inadequació a
l’agenda verda
- emergència
climàtica

JOSEP B

Aquest
concepte de
desenvolupam
ent no està
d'acord amb el
Pacte Verd de
la Unió
Europea
No oblidem els
objectius de
desenvolupam
ent sostenible
Aquest

SALVEM
CAN TITÓ

JORDI MP

MARIONA

portal participa.gencat

estructural i només ens en sortirem si sabem crear una economia
realment sostenible.
El territori necessita acomodar espais per descarbonitzar la producció
d’energia. Sobre la taula dels Ajuntaments hi ha propostes per construir
centenars d'ha de plaques fotovoltaiques. És inconcebible que un nou
PDUAE no inclogui i planifiqui aquestes activitats econòmiques de gran
afectació.
Per altra banda el PDU dona cobertura a una a la urbanització en
extensiu totalment contraria a les pràctiques que demana l’agenda
verda.
Per més que en els objectius del PDUAECO s’esmentin els termes
“desenvolupament sostenible”, el seu contingut és frontalment contrari a
un desenvolupament que sigui sostenible, que és el que defensa el
Pacte Verd de la UE (Green Deal) i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l'ONU. El que es proposa és continuar promovent polígons
tot depredant el territori com si encara fóssim al segle XX.

8

21

L'objectiu 15 indica que cal preservar el medi ambient perquè és la base
de tot plegat, el desenvolupament ha de ser sostenible i cal reinventar
els models que van funcionar anys enrere, reciclant el que n'ha quedat
per potenciar noves opcions basades en les TIC.
Un pla d'aquestes característiques, que encimenta irrevocablement una

PDUAECO va

zona d'alt interès paisatgístic i natural no està de cap manera alineat

en contra de

amb les directrius del Pacte Verd de la Unió Europea (European Green

les directrius

Deal) ni amb la llei contra el canvi climàtic aprovada al Parlament de

europees i

Catalunya el 2017. Un pla adequat al s. XXI ha de ser per a un

catalanes

desenvolupament sostenible, fomentant la biodiversitat, l'economia

15

23

circular i l'agricultura sostenible.

Alt rati d'ocupació laboral per superfície
Títol

Persona

Proposta

La construcció

TERESA

Ningú sap quina mena d’indústries s’arribarien a instal·lar en els polígons

de

CARLES

de que parla el PDUAECO. Si fos cert que les empreses de logística

macropolígons

FREXAS

podrien instal·lar-se en les grans parcel·les que es volen oferir, quants

no garantitza

llocs de treball oferirien per metre quadrat destruït en els seus

ocupació

magatzems robotitzats? Pocs, massa pocs per la destrossa que

Suports
25

representa.
La construcció

SALVEM

Ningú sap quina mena d’indústries s’arribarien a instal•lar en aquests

d’un polígon

CAN TITÓ

polígons. Si fos cert que empreses de logística podrien instal•lar-se en

industrial no és

les grans parcel•les que es volen oferir, quants llocs de treball oferirien

garantia de

per metre quadrat destruït en els seus magatzems robotitzats? I si

creació

volguessin instal•lar-s’hi empreses de tecnologia punta que necessiten

d’ocupació

personal molt qualificat, els treballadors que estan a l’atur a la Conca

suficient i de

podrien ocupar aquests llocs de treball?

21

qualitat

Sostenibles i que apostin per les renovables
Títol

Persona

Proposta

Sup.

CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena
Economia
compatible amb
el medi natural

JOAN ORDI
FERNANDEZ

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

Principis general. 1) crear llocs de treball malmeten el medi natural és
sinònim de mala política; 2) revitalitzar els polígons actuals és objectiu
prioritari, 3) no entregar el sòl a macroempreses logístiques garanteix la
protecció del medi natural, base també de l'economia; 4) la Conca
d'Òdena ofereix implantació adient per a empreses agrícoles, ramaderes i
del sector de l'alimentació; 5) cal incentivar el turisme rural i el valor
paisatgístic, històric i monumental de la comarca.

34

Empreses amb RSC (Responsabilitat Social Corporativa).
Títol

Persona

Proposta

Menosprecio por
el entorno

ANABEL

"Por lo que veo el principal argumento a favor de este proyecto está
basado en una supuesta creación de puestos de trabajo.
Sin embargo, este modelo de empresa que, también
supuestamente,pretende instalarse en la Conca es la misma que en
períodos de crisis trasladan su producción hacia mano de obra más
barata demostrando su interés real por el territorio.
Beneficio rápido y directo de un modelo de economía que menosprecia el
entorno en el que se ubica."

2.3.

Sup.
9

Necessitats per a la implantació d’empreses

Personal amb talent i formació especialitzada
Títol
Plantejament
inicial de
l'industria de
futur.

Persona
MARC

Determina un
model
econòmic
sense capacitat
de reactivació i
dinamització

JOSEP B

La construcció
d’un polígon

SALVEM
CAN TITÓ

Proposta
La Indústria 4.0, omplirà hectàrees de naus industrials connectades i
plenes de robots.
Seria més interessant per al nostre territori, fer un plantejament per a
l'autoocupació de les persones.
La previsió de molts experts indica que el futur laboral de gran part de les
persones a escala mundial passa per l'autoocupació i per tant hem
d'invertir en la formació de les persones.
El sector primari que amb aquest Pla Director es perd, genera llocs de
treball actualment.
Glòria, David i Marc
Les grans superfícies les demanden les empreses de logística. Aquesta
activitat no porta a la reactivació i dinamització econòmica amb que es
justifica la planificació.
Les empreses de sectors tecnològics amb valor afegit, capacitat
d’innovació i dinamització econòmica tenen necessitats bàsiques que no
s’obtenen amb una planificació urbanística (formació específica, massa
empresarial crítica, sinèrgies...). La planificació urbanística s’ha consolidar
després de generar-se les necessitats.
Ningú sap quina mena d’indústries s’arribarien a instal•lar en aquests
polígons. Si fos cert que empreses de logística podrien instal•lar-se en les

Suports
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CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena
industrial no és
garantia de
creació
d’ocupació
suficient i de
qualitat
Crear llocs de
treball per a ma
d'obra
especialitzada

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

grans parcel•les que es volen oferir, quants llocs de treball oferirien per
metre quadrat destruït en els seus magatzems robotitzats? I si volguessin
instal•lar-s’hi empreses de tecnologia punta que necessiten personal molt
qualificat, els treballadors que estan a l’atur a la Conca podrien ocupar
aquests llocs de treball?
MARTA
OTERO

Creació de llocs de treball per a ma d'obra altament especialitzada per
col.laborar a que la gent amb formació superior no hagi de marxar fora a
buscar feina.
D'aquesta manera hi ha una regeneració de l'economia circular que és
molt necessària avui en tot el territori.

6

Tenir una seguretat jurídica en les seves inversions
Títol

Persona

Proposta

Posem-ho fàcil
perquè surtin els
projectes

RUBEN
MARTINEZ

No crec que cap dels sectors d’una certa dimensió on s’han plantejat
noves implantacions avui dia, els seus promotors el vulguin tirar endavant
sense tenir garantida l’entrada d’una empresa prou potent. O potser us
penseu que farien una inversió milionària a risc i sense tenir aquesta
seguretat?

2.4.

Sup.
10

Suport i equilibri amb les activitats existents

Títol
Economia
compatible
amb el medi
natural

Persona
JOAN ORDI
FERNANDEZ

Progrés amb
l' entorn

ORIOL MATEU
BESANCON

El turisme, un
nou sector a
explotar

ALBERT
ROSSELL

Proposta
Principis general. 1) crear llocs de treball malmeten el medi natural és
sinònim de mala política; 2) revitalitzar els polígons actuals és objectiu
prioritari, 3) no entregar el sòl a macroempreses logístiques garanteix la
protecció del medi natural, base també de l'economia; 4) la Conca d'Òdena
ofereix implantació adient per a empreses agrícoles, ramaderes i del sector
de l'alimentació; 5) cal incentivar el turisme rural i el valor paisatgístic,
històric i monumental de la comarca.
Gaudim d'una comarca privilegiada que necessita inversions per generar
riquesa.
No tot s'hi val. Disposem d'un medi natural i agrícola al centre del nostre
país a tocar de la capital.
Imagino inversions que promocionin el territori pel que fa a una agricultura i
ramaderia de valor i proximitat així com una bona gestió dels boscos. Un
turisme proper, familiar, cultural, esportiu, lúdic. Espais industrials
proporcionals, respectuosos i que aportin llocs de treball de qualitat.
Arrasar no.
Ja fa temps que vinc dient que el turisme és un nou sector a explorar i
explotar a Igualada, acompanyada de tota l'Anoia. Molt abans que Turisme
de Barcelona dividís la seva activitat en els dos següents àmbits, jo ja feia
aquesta classificació per a Igualada (escolteu els enllaços de la meva

Sup.
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CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic

Resum de les propostes recollides al

de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

portal participa.gencat

opinió a Ràdio Igualada) :
—Turisme d'oci: https://youtu.be/AU9JVntD8OA

Terciarització
de la Conca
d'Òdena

ALBERT
ROSSELL

—Turisme d'incentius (fires, congressos, convencions d'empresa...):
https://youtu.be/RSuOnw0JT9c
La redinamització de la Conca d'Òdena, al meu modest entendre, ha de
passar necessàriament per la terciarització de l'economia. Cal apostar per
tres grans eixos: el turisme (tot està per fer i tot és possible), el
coneixement (a l'entorn de la Universitat de Lleida) i les TIC (amb la màxima
implantació en totes i cadascuna de les activitats econòmiques: des de
l'agricultura, passant per la indústria, fins al comerç, només per posar uns
exemples).

2

Potenciar el sector agrari
Títol

Persona

Proposta

Aquest projecte
és contrari a
l’agricultura i la
ramaderia de
proximitat

SALVEM
CAN TITÓ

L'agricultura i la ramaderia de proximitat i sostenibles són imprescindibles
per reduir l’excés d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i lluitar contra el
canvi climàtic. Una corona agrícola, verda i de proximitat hauria de ser qui
alimentés els municipis de la Conca. La mateixa Generalitat ens recordava
la importància de la producció d’aliments de proximitat durant el
confinament imposat per combatre la Covid-19.

Sup.
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CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

3. ALTRES
L’últim bloc de propostes agrupa les aportacions que es refereixen al procés participatiu i també a
diverses valoracions sobre la governança i la gestió de l’administració. Aquí trobem un total de 11
propostes diferents.
3.1.

Crítiques al procés d’aprovació del PDUAECO.

Evitar que l'administració actuï en benefici d'uns pocs
Títol

Persona

Proposta

Estem
cansats però
som forts

ORIOL

Ja tenim prou
polígons
fantasma

SALVEM CAN
TITÓ

Que funcionaris o empreses subcontractades per la administració que
paguem tots actuïn en benefici de interessos d,uns pocs amb el pretext i el
discurs que si no anem al la mizeria, a costa de la salut, benestar, calitat de
vida,i diversitat i riquesa de l,entorn actual i futur és intolerable i llastimós.
Sort tenim de ciutadans organitzats dedicant el seu esforç i temps de
manera altruista pensant en les noves generacions, respectant el territori i
treballant per un món millor i més democràtic"
Ningú pot garantir que no es repeteixin els errors del passat. Tots
coneixem de prop infrastructures que no han servit, segurament perquè no
estaven pensades per cobrir unes necessitats, sinó per satisfer la
confluència d’interessos de constructors que buscaven contractes públics,
propietaris amb ganes de col•locar terrenys i administracions desitjoses
de demostrar que portaven el progrés al municipi. Ara, aquestes
infrastructures sovint comporten despeses de manteniment que paguem
els ciutadans

Sup.
6
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Poca confiança en els polítics
Títol

Persona

Proposta

De la
Toscana a la
Toxana.

ALBA CONILL
TORT

Falta coherència en polítics que un estiu ens diuen que som la Toscana
Catalana i l’estiu següent surten amb la Toxana! Confiança zero.

3.2.

Crítiques al procés participatiu

Sup.
8

CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

Validar la proposta amb una votació (procés vinculant)
Títol
Imposició
per decret.

Persona
JORDI
TUDELA

Consulta
vinculant
sobre el
PUAECO
Això NO és
desenvolu
pament
sostenible

Rafa Moya

Així NO.
Participaci
ó real dels
cituadans
per decidir
quin
entorn
deixem a
les
generacio
ns futures

Eulalia
Masana

ROSER

Proposta
Una proposta d'aquesta magnitud hauria d'anar publicada als programes
electorals municipals i validada a les urnes.
Afecta a tothom i només ho decideixen els alcaldes unilateralment.
No pot ser que un decisió tan important com la destrucció de centenars
d’hectàrees per construir un macropoligon per empreses de logística la prenguin
sense consultar a la població afectada. Proposo una consulta vinculant a la
població de la Conca d’Òdena.
Biodiversitat, economia circular, agricultura sostenible... Aquest és el futur que
vull pels meus fills.
Un Macropolígon afectaria a tots els ciutadans i ciutadanes de la Conca, per això
cal que tinguem sobirania REAL per poder decidir el futur pel nostre entorn.
Presentem el projecte en programa electoral i decidim-ho entre TOTS.
Perquè els ciutadans quedem sense poder votar aquestes propostes de forma
vinculant? Perquè fent tant poc des de les eleccions municipals aquest projecte
no ha estat proposat ni discutit a fons als programes electorals municipals? no és
als municipis on cal discutir amb els ciutadans aquestes propostes? perquè es
mantenen tots els terminis sense tenir en compte la situació de Pandemia?
Així NO. Falta transparència i buscar REALMENT la participació ciutadana

Sup.
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Millorar els canals d’informació
Títol

Persona

Proposta

Està salvat
Can Titó?

Miquel

"Em vaig assabentar tard d'aquest procés. En aquests dies he recollit un
pel d'informació i crec probable que els Ajuntaments demanessin, amb
intenció de créixer, actuacions d'aquesta índole.
Ara he llegit a la premsa local que l'Ajuntament de Vilanova s'ha tirat
endarrere en la proposta del polígon Sud. No ho veig gens de clar, aquest
projecte ja està engegat i no crec que es llençi a la paperera, si no és ara
serà més tard, per a mi Can Titó està sentenciat. M'agradaria equivocarme."

Sup.
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CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena
Tinc moltes
preguntes
sense
resposta

MARIA
TRULLAS
PRAT

Resum de les propostes recollides al
portal participa.gencat

Bones, estic llegir tot el document del que estem discutint i tinc molts
dubtes sobre el mateix document que no sé com resoldre. Veig que aquí
no és el lloc, primer perquè necessito més espai per pregunta els dubtes, i
això em porta a preguntar-m'he: com podem participar, la població de peu,
sino tenim un lloc on resoldre dubtes o poder traslladar les nostres
preguntes sobre el document per poder-lo entendre i discutir sobre ell?
Potser i és, i jo, no l'he trobat, però he buscar força.

5

Falta consens amb el territori
Títol

Persona

Proposta

Consens del
Territori

MERITXELL
TUDELA

Molts ens assabentem d'aquest pla director per casualitat i enmig de
l'estiu i resulta que buscant i buscant entre la informació que s'ha fet
pública resulta que en el primer Webinar s'explica que un punt fort d'aquest
pla és que compta amb el consens del territori. Pel què estem observant,
resulta que ara es pot parlar de consens del territori pel simple fet que 7
alcaldes s'hagin posat d'acord. Cap d'ells ho ha explicat a la població. Ho
estem fent nosaltres i el consens no el trobem enlloc.

Sup.
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Millorar la diversitat de participants
Títol

Persona

Proposta

Salvem Can
Titó de
l'especulació

Miquel

"Habia quedat curt amb la primera intervenció. Segueixo, ..exemple polígon
d'Igualada, després has van recalificar unes zones a residencials i
l'INCASOL ha venut parceles que no si ha establert cap indústria, i després
s'han revenut especulativament. A les hores quina és la finalitat d'un
polígon industrial?.
Però deixant això de banda per el que he vist en els debats a part d'en Joan
Vidal tots els contertulis són del mateix parer, si això es participatiu ja m'ho
o explicareu"

Sup.
0

CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

7.3.

Annex 3: Esquemes explicatius.
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Resultats del procés
participatiu

SÒL NO
URBANITZABLE 72 %

SÒL PÚBLIC 9 %

SÒL PRIVAT 19 %

100%

356 Ha

Àmbit d’estudi del
PDUAECO.

ÀMBIT NORD:
PLATAFORMA
FERROVIÀRIA.

SÒL NO URBANITZABLE:
- Manteniment activitat
rural existent.
- Protecció paisatgística i
ambiental

ÀMBIT PLATAFORMA FERROVIÀRIA NORD

258 Ha

72 %

3. ALTERNATIVES DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUAECO

SÒL PRIVAT
- Parcel·les d’activitat
econòmica: (edificacions,
aparcaments, verd privat, etc)
- Vials

26 ha

66 ha

19%

ALTERNATIVA 1

98 ha

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONCA D'ÒDENA

32 ha

9%

28%

SECTOR ORIENTATIU
D’ACTIVITAT ECONÒMICA

SÒL PÚBLIC:
- Espai agrícola
- Connectors ambientals
- Protecció paisatgística
- Vials
- Zones verdes
- Equipaments públics

40 ha

AE-01

100 % - SÒL NO
URBANITZABLE

100%

356 ha

Àmbit d’estudi del
PDUAECO.

ÀMBIT NORD:
PLATAFORMA
FERROVIÀRIA.

ÀMBIT PLATAFORMA FERROVIÀRIA NORD

3. ALTERNATIVES DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUAECO

356 ha

100 %

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONCA D'ÒDENA

SÒL NO URBANITZABLE:
- Manteniment activitat
rural existent.
- Protecció paisatgística i
ambiental

ALTERNATIVA 2

AE-01

6 % - SÒL
URBANITZABLE EXIS
TENT

49 % - SÒL NO
URBANITZABLE

12 % - ESPAIS
LLIURES AMB USOS
PÚBLICS.

28 % - ACTIVITAT
ECONÒMICA

100%

458 ha

Àmbit d’estudi del
PDUAECO.

ÀMBIT EST:
AERÒDROM

93 ha

130 ha

28%

- Sector PP Sant Pere 2

28 ha

6%

SÒL URBANITZABLE EXISTENT:

ACTIVITAT ECONÒMICA:
- Parcel·les d’activitat
econòmica: (edificacions,
aparcaments, verd privat, etc)
- Vials

ÀMBIT ENTORN AERÒDROM

3. ALTERNATIVES DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUAECO

22 ha

9 ha

6 ha

246 ha

54 %

40%

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONCA D'ÒDENA

ESPAIS LLIURES AMB USOS
PÚBLICS:
12%
- Connectors ambientals
- Protecció paisatgística
- Zones verdes
54 ha
- Equipaments públics

184 ha

SECTOR ORIENTATIU
D’ACTIVITAT ECONÒMICA

SÒL NO URBANITZABLE:
- Manteniment
activitat rural existent.
- Mesures de protecció
paisatgística i ambiental

ALTERNATIVA 1 i 2

AE-01

44 % - SÒL NO
URBANITZABLE

18 % - ESPAIS
LLIURES USOS
PÚBLICS

38 % - ACTIVITAT
ECONÒMICA

100%

138 Ha

Àmbit d’estudi del
PDUAECO.

ÀMBIT OEST:
PARC
TECNOLÒGIC

SÒL NO URBANITZABLE:
- Manteniment activitat
rural existent.
- Mesures de protecció
paisatgística i ambiental.

25 ha

27 ha

ÀMBIT PARC TECNOLÒGIC I EMPRESARIAL

61 ha

44 %

52 ha

38%

AE-01

25 ha

56 %

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONCA D'ÒDENA

77 ha

SECTOR ORIENTATIU
D’ACTIVITAT ECONÒMICA

ESPAIS LLIURES AMB USOS PÚBLICS:
- Espai agrícola
- Connectors ambientals.
18%
- Protecció paisatgística.
- Vials i camins.
- Zones verdes.
- Equipaments públics.

ALTERNATIVA 1 i 2

ACTIVITAT ECONÒMICA:
- Parcel·les d’activitat
econòmica: (edificacions,
aparcaments, verd privat, etc)
- Vials i camins.

3. ALTERNATIVES DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUAECO

20 % - MANTENIR
PLANEJAMENT
VIGENT

80 % - SÒL NO
URBANITZABLE

100%

437 ha

Àmbit d’estudi del
PDUAECO.

ÀMBIT SUD:
VILANOVA DEL
CAMÍ.

SÒL NO URBANITZABLE:
- Manteniment activitat
rural existent.
- Mesures de protecció
paisatgística i ambiental.
- S’elimina la previsió del PDUCO
“Ampliació Plans de la Tossa”

SÒL URBÀ EXISTENT:
- Mesures d’activació del
Polígon industrial Plans
de la Tossa.

ÀMBIT VILANOVA SUD

27 ha

6%

351 ha

80%

3. ALTERNATIVES DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUAECO

ALTERNATIVA 1

59 ha

14 %

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONCA D'ÒDENA

CREIXEMENT SUD (PDUCO) :
- Creixement residencial
previst al PDUCO.
- Prolongació del sòl
urbanitzable delimitat:
“ARE Nou sector residencial”.

AE-01

6 % - SÒL URBÀ
EXISTENT

49 % - SÒL NO
URBANITZABLE

29 % - ESPAIS
LLIURES AMB USOS
PÚBLICS

16 % - ACTIVITAT
ECONÒMICA.

100%

437 ha

Àmbit d’estudi del
PDUAECO.

ÀMBIT SUD:
VILANOVA DEL
CAMÍ.

SÒL NO URBANITZABLE:
- Manteniment activitat
rural existent.
- Mesures de protecció
paisatgística i ambiental.

SÒL URBÀ EXISTENT:
- Mesures d’activació del
Polígon industrial Plans
de la Tossa.

ÀMBIT VILANOVA SUD

27 ha

6%

214 ha

49%

3. ALTERNATIVES DOCUMENT D’AVANÇ DEL PDUAECO

32 ha

39 ha

ALTERNATIVA 2

71 ha

16%

45%

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA CONCA D'ÒDENA

ACTIVITAT ECONÒMICA
- Parcel·les d’activitat
econòmica: (edificacions,
aparcaments, verd privat, etc)
- Vials i camins.

196 ha

SECTOR ORIENTATIU
D‘ACTIVITAT ECONÒMICA

ESPAIS LLIURES AMB USOS
PÚBLICS:
- Espais agrícoles.
29%
- Connectors ambientals.
- Protecció paisatgística.
- Vials i camins.
- Zones verdes.
125 ha
- Equipaments públics.

AE-01
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7.4.

Resultats del procés
participatiu

Annex 4: Estructura i resultats de les sessions de debat virtual.
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Estructura i resultats de les sessions de debat
Sessió 1: VALORACIÓ GENERAL ALTERNATIVES I ÀMBITS
Dia de l’activitat

Dijous 17 de setembre de 2020

Durada de l’activitat
Lloc de l’activitat

18.30 a 21.00 hores
Trobada virtual per ZOOM
Eina col·laborativa online MURAL

Objectius de l’activitat:
•

•

Informar sobre el PDU, el procés participatiu i els resultats esperats dels tallers.
o

Informar sobre el PDUAECO i els seus límits i condicionants (què pot fer un PDU)

o

Informar sobre els límits del procés participatiu i com continua (retorn).

o

Informar sobre els resultats i impactes dels tallers.

Recollir la percepció i propostes d’agents socioeconòmics, entitats i ciutadania sobre com
valorar i desenvolupar les diferents zones considerades en el PDUAECO.
VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES:

•

Debatre sobre les alternatives proposades en l'avanç. Debat més profund a l’opció A.
VALORACIÓ DELS ÀMBITS

•

Recollir la percepció (Riscos / oportunitats. Condicionats (si escau en l’opció A) de cada
àmbit.
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Guió taller 1
18:35 - MOMENT 1: BENVINGUDA I INTRODUCCIÓ
5’

Minuts de cortesia.

2‘

Benvinguda institucional.

10’

Introducció al taller: objectius i enfocament del treball

18.50 - MOMENT 2: EXPLICACIÓ PROPOSTA DEL PDU
15’

PLENÀRIA

PLENÀRIA

Explicació sintètica de la proposta. Descripció dels àmbits que es
proposen i de les alternatives.

19.05 -MOMENT 3: EXPLICACIÓ DE LA METODOLOGIA
3’

PLENÀRIA > GRUPS

Es comparteix pantalla i s’explica l’entorn de treball proposat. S’expliquen
les funcionalitats bàsiques.
Qualsevol incidència parlar amb el suport tècnic.

1’

Es divideix a les persones en 2 grups.

1’

Benvinguda a les sales.

5’

Ronda de presentació.

19.15 -MOMENT 4: VALORACIÓ ALTERNATIVES
15’

GRUPS

Es fa una ronda amb TOTES LES PERSONES participants (una a una). De
manera sintètica (1 minut cada persona han de respondre):
Quina alternativa penseu que és més adequada per aconseguir els punts
compartits?

15’

Es plantegen altres dues preguntes i es fa una ronda lliure:
Penseu que es pot generar una altra alternativa amb una altra
combinació dels àmbits?
Quines propostes sobre ordenació del territori teniu per garantir els reptes
compartits identificats?

19.45 -MOMENT 4: PART 2 – MAPEIG ÀMBITS
5’

Explicació sintètica dels àmbits

15’

Espai lliure per apuntar (mapeig):

GRUPS

Quins riscos i oportunitats per a la implantació d'activitats econòmiques
veieu en cada àmbit? Perquè?
20’

Debat sobre el que cada participant ha apuntat.

20.25 -MOMENT 5: PART3. VALORACIÓ ÀMBITS
5’

Es vol concretar aquest debat amb una pregunta:
En el cas de que es vulguin implantar activitats econòmiques de gran
format, on penseu que seria més adequada la seva instal·lació?

10’

Es mostra el resultat i es llencen algunes preguntes per fomentar el debat:
Quina opció heu escollit, perquè? Podeu treure alguna conclusió sobre el
resultat d'aquest exercici?

1’

Es tanca aquesta part i s’explica com tornar a la plenària.

GRUPS

CONCA PARTICIPA
Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena
20.40 -MOMENT 6: TANCAMENT
5’

Espera a la reincorporació de les persones assistents.

5’

Retorn del grup 1 (compartir pantalla i explicar)

5’

Retorn del grup 2 (compartir pantalla i explicar)

1’

Tancament i recordatori d'avaluació de la sessió

Estructura i resultats de les
sessions de debat

PLENÀRIA
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Procés participatiu del Pla director urbanístic
de l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena

Resultats sessió 1. Grup 1.

Estructura i resultats de les
sessions de debat
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Resultats sessió 1. Grup 2.

Estructura i resultats de les
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Sessió 2: CONDICIONANTS I CRITERIS D’IMPLANTACIÓ
Dia de l’activitat
Durada de l’activitat
Lloc de l’activitat

Dijous 24 de setembre de 2020
18.30 a 21.00 hores
Trobada virtual per ZOOM
Eina col·laborativa online MURAL

Objectius de l’activitat:
•

•

Informar sobre el PDU, el procés participatiu i els resultats esperats dels tallers.
o

Informar sobre el PDUAECO i els seus límits i condicionants (què pot fer un PDU)

o

Informar sobre els límits del procés participatiu i com continua (retorn).

o

Informar sobre els resultats i impactes dels tallers.

Recollir la percepció i propostes d’agents socioeconòmics, entitats i ciutadania sobre com
valorar i desenvolupar les diferents zones considerades en el PDUAECO.
COM DESENVOLUPEM CADA AMBIT?

•

Zonificació: on posem cada tipus de sòl (no urbanitzable, sòl industrial, zones verdes).

•

Activitats a implantar i condicionaments d’implantació.

•

Factors Mediambientals i socials.

•

Altres propostes per a garantir els reptes compartits.
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Guió tècnic taller 2
PLENÀRIA

18:30 - MOMENT 1: BENVINGUDA I PRESENTACIÓ
5’

Minuts de cortesia.

1‘

Benvinguda institucional.

1’

Presentació de les persones presents en el taller.

10’

Ronda de presentació (20 segons per persona).
PLENÀRIA

18:45 - MOMENT 2: RECORDATORI OBJECTIUS
5’

Recordatori de la sessió anterior: què es va tractar (explicació de les alternatives i
els àmbits), com es va treballar i els resultats resumits de cada grup.

5’

Enfocament en la sessió: recordatori dels objectius del PDU i de la situació d’atur.

5’

Explicació de què pot fer un PDU.
Obligat compliment
Paràmetres que pot establir.

5’

Explicar els objectius de la sessió. Hem intentat recollir les dues necessitats que
han sorgit de la sessió anterior.
Recordar que desprès tindrem un espai de plenària conjunt per a debatre.

19.00 - MOMENT 3: SEPARACIÓ EN GRUPS
1’

PLENÀRIA > GRUPS

Benvinguda a les sales. Compartim enllaç del mural per a cada participant

19.05 - MOMENT 4: PART 1 - TIPOLOGIA D’ACTIVITATS
5’

Explicació de la dinàmica sobre condicionants i criteris.

10’

S’obre un espai per apuntar de manera sintètica les aportacions individuals a

GRUPS

aquesta pregunta.
Amb la voluntat de generar ocupació i activar l’activitat econòmica:
Quins tipus d’ACTIVITATS ECONÒMIQUES s'haurien de permetre (atraure)?
Quins tipus d’ACTIVITATS ECONÒMIQUES s’haurien de limitar (que no vinguin)?
5’

El relator/a intenta fer una síntesi dels punts de comú.

19.25 - MOMENT 4: PART 2 – CONDICIONS / NECESSITATS
5’

Explicació de la dinàmica sobre condicionants i criteris.

20’

Espai lliure per apuntar. Preguntes:

GRUPS

Quins condicionats posaríeu a la seva implantació?
Quines necessitats penseu que poden tenir?
Quins criteris de zonificació creieu que s'han de seguir?
5’

Lectura per part dels dinamitzadors dels condicionats i les necessitats.

5’

Tancament i tornem als grups

20.00 - MOMENT 6: DIÀLEG
5’

Diàleg per afrontar els reptes que planteja el PDU en relació al desenvolupament
econòmic i social de la CO.

PLENÀRIA
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45’

Ronda debat sobre el treball realitzat. Preguntes de partida (A Validar).
Estàs d'acord amb la intenció del PDU d'atraure grans empreses per crear
ocupació i activar més pimes? Quins punts positius i negatius en trobes?
(opcional)
Es poden compatibilitzar les diferents visions que heu explicat? Què seria
necessari per avançar cap el repte de comptabilitzar visions?

10’

Tancament i recordatori d'avaluació de la sessió.
Explicació de com seguim amb el procés

Estructura i resultats de les
sessions de debat
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Resultats taller 2. Grup 1.

Estructura i resultats de les
sessions de debat
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Resultats taller 2. Grup 2.

Estructura i resultats de les
sessions de debat
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Ronda de valoració final.
Pregunta 1: Estàs d'acord amb la intenció del PDU d'atraure grans empreses per crear ocupació i
activar més pimes?
Curtidos Badia Si. Independentment d’on es posi. S’ha de fer tot l’estudi prèviament si no ningú vindrà.
Pep Solà. Confonem el tema de grans empreses. Exemple de la “cristalet”: tema de l’ocupació relacionada
amb la superfície. Hem de buscar empreses que tinguin aquest perfil. No volem empreses que ocupin a poca
gent i ni que sigui gent de fora. Crec que hem de treballar amb la PIME y amb les zones existents
Eduard Ruiz: Empreses industrials, grans i mitjanes llocs de qualitat. Empreses pimes zones de la industria.
Aprofitar la Corona de Barcelona
Claudia Conte: coincideixo amb Eduard: Futur 4.0 i mobilitat. Revifar economia i llocs de treball. Si per això es
necessita parcel·les de gran format apostar per elles.
Albert Rossell: en relació a apostar per gran empreses. No m’oposo, però és un risc (poso como exemple la
LEAR, industria de la Segarra que va tancar). Apostar per empreses diverses i de sector. Estic més a favor del
sectors servei. Estic a favor en llocs existents d’altres industria. Residència gent gran que suposa molta
ocupació i poc sòl. No donen molts més llocs de treball. Tema turisme. Industria 4.0 afecta al petit comerç
fins la gent de gran industria.
Alfred Simó: industria del futur. No estic d’acord amb el tema serveis. Industria que pugui generar ocupació.
Victor Salas: punt a favor d’empreses grans. Punt feble: no alternatives problema quan es marxen.
Jordi Mateu: No sé perquè hem d’escollir entre matar a la mare o a el pare. No se perquè no es poden reciclar
els polígons buits. La resposta seria no i fruit d’un debat així, menys. No volem coses més llampants i coses
més conretes. No hi ha estudis. Necessito coses més concretes.
Teresa Carles: jo penso que s’ha de distingir que és una gran indústria i una indústria que necessita gran
superfície. Estic a favor de la industria, ben pensada que aporti llocs de treball i que pot oferir la comarca.
Pere Carles. Jo dic que si. Que s’ha d’aportar industria manufacturera i transformadora. Ocupació de persones
per metre quadrat. No sé quin ha de dir. Dit d’una altra manera. No podem acceptar grans extensions de la
parcel·la i que tingui alt impacte ambiental. Cal atendre la indústria local, si aquestes volen créixer cal que se li
donen suport.
Jordi Solà- Si es per atraure empreses i atraure implantació. s’ha de vincular l’atracció d’empreses. que es
vinculin al teixit local. Evitar problemes amb el talent. L’últim que volem es que hi hagi algun tipus de conflicte.
Poden aportar grans riscos però també grans oportunitat.
Maria Trullas: estudis previs. He llegit l’avanç i no hi ha l’estudi econòmic. No hi és l’estudi econòmic. El fet de
les grans empreses. s’ha d’apostar pel talent i les empreses del territori.
Frances Pua: la majoria de participants estem d’acord en que sí que hem de tenir oportunitats de que puguin
venir grans empreses. que la petita i mitjana empresa anirà al darrera. Si van al darrere estarem funcionant
millor. Tots els que diem que si, estem més o menys d’acord en aquest tema.
Alfonsa: estic d’acord en que vinguin grans empreses. Que no ocupin molt d’espai i no tinguin poca ma d’obra.
La logística de Mercadona per exemple. O Amazon (que no es referent meva). Estan ocupant molta mà d’obra
molta tecnologia. Aquestes empreses les persones que ja tenim una edat, una empresa d’igualada podia tenir
150 treballadors perquè no tenia serveis externalitzats. Més suport.
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Aida: Serè molt breu. Grans empreses serà empreses d'aquí que tinguin. Els serveis només viuen si tenim gent
que pot fer despeses. Que la gent els pugui permetre utilitzar-lo. Grans empreses no volen dir que necessitin
grans espais. Empreses petites que tingui un volum grans espais.
Laia Martí. Important el tema rati ocupació/superfície. No crec que hagi de ser un “gruyere”: prioritzar
l’ocupació d’espais actuals. Podem tenir polígons buits que no han de omplir nous espais.
Meritxell Tudela: primer, vull fer pública la meva queixa perquè no he entrat a temps. La pregunta està plena,
es una pregunta mal feta. El debat és més complex. El PDU no té unes dades econòmiques. Estan basades en
dades del 2008 i estan obsoletes. Totes aquestes preguntes sobre la absurditat de la Les empreses grans
haurien d’estar a Tossa de Montbui. Em sembla un despropòsit tenir empreses ho tenir llocs de treball, quan
aquí no hi ha una responsabilitat i estudis econòmics fraudulents (50% menys). Estem en el mateix de
sempre, estem simplificant un debat. Tenim una Conca, Tancada, per unes grans empreses. No tenim aigua.
No podem fer volar coloms. 2008 preveia el tren.
Pepe Singla. Hola a tots. Jo no puc estar en desacord amb el que la majoria de gent ha dit. En quant a format
del tipus d'indústria. No faria lleig a res. No hi han dades, però no hi havia dades. El que heu mostrat sobre les
dades d’atur, cal revertir-lo d’una altra manera. Estaven disposats a oferir els terrenys, arrel de la demanda de
mercat no gestionem el tipus d’empresa, veiem la demanda. Viem que hi han empreses interessades en
format de parcel·les grans. Tenen una avantatge. Fas privativa la urbanització en els operadors. La fas més
eficient. No acabem amb polígons buits. No s’havia d’haver fet. A favor de la indústria local: pell, punt i paper i
afegit indústries noves. Indústries 4.0 innovació etc. Indústria perquè dona llocs de treballs indefinits. Els
serveis venen desprès.
Mario Sanz: molt breu: estic d’acord en el format de gran empresa. Gran empresa tecnològica. Produiran
sinèrgies amb PIMES i ocupació. Estic d’acord amb el Pepe de la urbanització. Decisió de gran empresa que
estigui avalat per empreses interessades. En qualsevol altra. No caben empreses de gran format que poden
apostar per la sinèrgia amb pimes.
Joan Mateu: Grans empreses si, industrials si. Polígon de gran format es mes fàcil captar empresa.
Competitivitat sí.
Joan Badia: faria menció a que la comarca, que la base es complexa, no posaria gaires pegues a grans
empreses, mirem de solucionar. Ens espera un any i mig serà molt complicat per tota la industria. A curt
termini no vindran moltes, però les hem d'acceptar, sempre i quan no afectin molt al medi ambient. A més a
més ara per ara son empreses sostenibles: industrial i després els serveis.
Paula Arias: estic d’acord amb el PDU i no tan sol perquè pot portar grans empreses, i que puguin instal·lar-se.
Que puguin fer de motor. Hi ha una cosa més importants. Moltes persones a l’atur i que fem amb aquestes
persones. Hem de pensar què farem. Aquestes grans empreses seria un motor per ampliar el petit format. Els
dubtes sobre la necessitat o no de sol, vam fer unes consultes i sí, no hi ha polígons de gran format. No hi ha
aquesta oferta. Sol industrial petit format hi ha, sol gran no hi ha. Cada vegada les empreses estan
preocupades per l’efecte ambiental.
Mateu Carles: No pot ser aquestes dinàmiques. Grans indústries. Indústria que ocupa molt. Pregunta poc
concreta. penso que grans industries no crec que càpiguen amb garanties de que es pugui respectar el medi
ambient. Temes d’empreses que no tributen aquí i que no tenen bones condicions laborals.
Oriol Torres: prioritzar industries que generen ocupació. Estem en una Conca, en temes de contaminació
estem en vermell. Triar molt bé les empreses. Poques i que siguin contaminants.
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Pregunta 2. Es poden compatibilitzar les diferents visions que heu explicat? Què seria necessari
per avançar cap el repte de comptabilitzar visions?
Mario Sanz: Compatibilitzar. Hem de ser restrictius. Per no crear polígons fantasma. Demanda concreta i
temps concreta. Pla d'etapes del PDU. marcar la qualificació de sol.
Curtidos Badia: Sí, i és necessari.
Meritxell Tudela: la pregunta compatibilitzar: s’ha tres grans àrees industrial començar per una àrea industrial:
venim de fracàs. Si plantegem 3 de cops...em sembla una desfachatez Refer el PDU i parlar d’aquestes parts
necessitats, S’ha presentat molta superfície.. igual que la que tenim ara. Em sembla una vergonya que el
plantejament que no inclogui el territori > RECICLAR els polígons vells. Comencem amb una zona. Així tornen
a fallar. una mica de responsabilitat.
Francesc Pua: intentaré ser veu: incompatibilitat de persones (quan algú té un dubte) molts temes: preguntes
i que es responguin. Que algú contesti als dubtes que es puguin crear. Saber la demanda d’empreses que
puguin venir. Podem parlar d’alguna cosa més concreta.
Paula Arias: Estic bastant d’acord en algunes coes de la Meritxell. Necessitem una planificació com a
comarca. Cal fer aquesta planificació. Saber amb quins polígons podem contar. Marcar a on podria ser. Poder
tenir i garantir. Estem d’acord en això. Tenim oportunitat. Ha sorgit molta gent que defensa visions diferents i
que gent que pot treballar des de diferents visions.
Alfonsa Santisteban: Amazon, no eren el meu referent d’empreses. Empreses logístiques que emplenen molta
mà d’obra. Hem de viure la realitat. Tenim 9000 persones aturades. Si heu vist l’estudi. que no hi han dades. si
algú s’ha preocupat en veure d’on ve l’atur veurem quin tipus de persones esta en l’atur. La majoria d’aturats
de la comarca son persones que tenen ensenyament secundari. Des de l’anys 80 portem molts plans
directors i plans estratègics. Hem trobo molta gent que estan en contra de tot això. Necessitem saber a on
aniran a treballar aquestes persones.
Albert Rosell: crec que tots estem d’acord en que volem treball i volem conservar el territori. Es el que hem
estant fent com a país. Volem molt d’acord amb l’Alfonsa. Amb aquests 2000 aturats amb quines empreses
podem atraure. A quines es donen respostes. El tema de les residencies. En funció de la demanda anar
urbanitzant.
Eduard Ruiz: a part de la planificació del territori s’ha de treballar temes de serveis i connexions i la formació.
En l'àmbit universitari hi ha una gran tasca a fer. S’han de treballar altres sectors.
Jordi Tudela. Us creieu que vindran les empreses amb les infraestructures?? creieu que vindran aquestes
persones??

Implementació del procés participatiu:
Raons Cooperativa
Altrium: Strategic Collaborations
Suport al procés participatiu.
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals. Departament d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència.
Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori. Departament de Territori i Sostenibilitat.
Diputació de Barcelona.
Agraïments:
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament d’Òdena
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de Castellolí

