Davant les darreres manifestacions de l´alcalde de Castellet i la
Gornal, Sr. Miguel Delgado (PSC), vint anys al front del consistori, vers
el que mostrem el màxim respecte, publicades al diari El 3 de vuit, des
de SOS PENEDÈS volem fer les següents puntualitzacions.
1. Que en el període d´inici del POUM referenciat no hi haguessin
queixes-al.legacions no és cap motiu argumentatiu de pes perquè,
com manifesta el mateix senyor Delgado, moltes coses han
canviat i una d´elles pot ser que, cada cop més, la gent ja no es
conforma en votar cada quatre anys i vol donar la seva opinió
sobre algunes qüestions importants en els períodes intralelectorals.
Malgrat tot no volem deixar de recordar-li que en aquells dies ja
hi havia moviments contra projectes similars.
2. Que si la decisió de reactivació del Pla prové de la Generalitat no
li resta un gram a les nostres reivindicacions, no ens manifestem
contra un organisme, sí contra una idea, vingui d´on i de qui
vingui. En aquest sentit un Departament de Territori i
“Sostenibilitat” dirigit per un ex responsable de l´Incasòl diu ja
potser quelcom. Sense apriorismes però també sense ceguesa.
3. Entrar en detalls com l´alçada de les instal.lacions ens allunya de l
´objecte de debat però si hem de rebatre detalls, els rebatim.
Comparar sitges amb polígons.... com hi havia estructures
enormes no ens hem de preocupar que se n´hi facin de noves. Per
l´amor de Déu, de nou, baix nivell argumentatiu. Parlem de
volums totals projectats i no d´alçades, parlem de finalitats,
parlem d´integració en el territori, parlem de paisatge, parlem de
modificació d´usos del territori, parlem de contaminació viària...I
aquí no volem deixar de dir que no estem contra la activitat
industrial productiva però sí contra la logística. No aporta res, ni,
com es diu, llocs de treball degut al seu alt nivell de robotització
que el futur només incrementarà, cap producte indica en el seu
etiquetatge: “emmagatzemat a”, sí, en canvi, el seu orígen o el
lloc d´elaboració. En aquest sentit està molt bé que s´intenti
agrupar els nuclis industrials, al marge de deixar petites taques de

polígons ja construits que mai s´ompliran, el problema radica en
què no hi ha la més minima planificació, el criteri és el mateix que
ha deixat buits desenes de polígons, primer es requalifica terreny,
es ven, es generen plusvàlues, es construeix i després ja veurem
què passa.
4. No estem d´acord tampoc amb aquesta visió compensatòria del
Sr. Delgado. Si es volen fer modificacions importants en el territori,
al marge de ser votat cada quatre anys, el que s´ha de fer es
preguntar a la gent si està d´acord, no prendre decisions que
afecten al futur de tots molt més enllà del terme municipal....i
després donar vint- i dues beques, fins i tot, com a primera
mesura revitalitzadora del sector agrari, podria ser adient que les
beques ho fossin exclusivament per a ciències agroalimentàries, o
relacionades amb el territori, però no. Perquè segura i
legítimament no hi creu. Nosaltres sí.
No volem ni podem assumir 948 repúbliques municipals. El
territori s´ha de regular amb una visió molt més àmplia, potser
mitjançant uns denominats Plans Territorials, en el nostre cas, de
la Vegueria Penedès?
En aquest sentit els municipis veíns només han manifestat la seva
opinió sota la forma de prec. Potser això també molesta al Sr
Delgado.
5. I gràcies pel recordatori als nostres fills, potser els convencem que
val la pena viure en un territori equilibrat que valora els actius que
ja té més enllà d´especulacions i evitem que, envoltats de
camions, fums i polígons, marxin per sempre del Penedès. I que
treballin en el que vulguin, no necessàriament en el digníssim
treball de conrear enciams, una mica reduccionista, no li sembla
Sr. Delgado?
6. Terra és futur.
SOS PENEDÈS
Penedès, 11 de novembre del 2019

