SOS Penedès dóna suport a ”Per la Conca” i “Unió de
Pagesos” pel fals procés participatiu del Pla
Urbanístic de la Conca d’Òdena
SOSPENEDÈS dóna suport a les denúncies expressades per la plataforma, “Per la
Conca” i el sindicat agrari ”Unió de Pagesos”, sobre el procés participatiu pel Pla
Director Urbanístic de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena, que persegueix,
com a únic objectiu, justificar la requalificació de 400 hectàrees agrícoles a
polígons industrials o logístics, sense estudis econòmics i socials previs,
necessaris per saber quina és la situació actual, tant de la consolidació del teixit
industrial com del pols vital de les activitats econòmiques a conseqüència de la
crisi del 2008 i la pandèmia vírica que encara estem passant.
Igualada

Vilanova del Camí

D’acord amb aquestes dues entitats, SOS Penedès considera que:
1. No s’han fet estudis de la realitat actual de les activitats econòmiques a la
Conca per detectar quins són els veritables problemes i quina seria la millor
manera de resoldre’ls.
Afirmar que el problema, no detectat, es resol amb creixements de polígons
de grans parcel·les industrials, sense cap justificació, és una falta de respecte
cap el Territori i la Sostenibilitat de la Conca. Què fa el Departament de
Política Territorial i Sostenibilitat? on són els estudis econòmics sobre aquest
territori que, des de fa sis anys, va iniciar el Pla Territorial Parcial de la
Vegueria Penedès?
2. És necessari dissenyar un nou Model de Territori: Econòmic, Social i
Ambiental que ha de guiar les polítiques públiques presents i de futur. La
realitat ha canviat substancialment i, el plans que surtin a partir d’ara, no
poden ser fets amb les mateixes eines del segle passat, ni amb
l’obscurantisme de que, fins ara, ha fet gala l’Administració, davant d’aquests
problemes. Recordarem que fa 16 anys, l’economia del Penedès s’havia de
salvar gràcies al Logis Penedès.

Cal treballar en el marc del Pla Territorial de la Vegueria Penedès i, dintre d’ell
dissenyar el Pla de la Conca d’Òdena amb les seves especificitats. Cal
esmerçar recursos tècnics i orientar el planejament cap a un Model que
s’adapti a les característiques del territori i respongui als reptes d’una societat
ambiental, de rehabilitació i economia circular, no d’expansions innecessàries i
obsoletes.
3. Dissenyar un pla modèlic de participació ciutadana: Ja res es pot fer
d’esquenes al Territori, les xarxes socials demanden i permeten desenvolupar
un pla de participació modèlica on estiguin representats els estaments polítics
i econòmics, però també els socials, i es tingui en compte la participació de
tots els col·lectius del territori. El procés plantejat arrenca amb les cartes
marcades i no obre la porta a un debat amb profunditat sobre el model de
desenvolupament de la Conca d’Òdena.
Pel que, SOS Penedès, davant d’aquesta situació proposa la retirada d’aquest
Pla Director i es treballi en la direcció del Pla Territorial i dels Plans
Directors de les diferents comarques de la Vegueria i no es malbaratin
els pocs recursos econòmics que tenim en operacions d’emmascarament
fracassades.
També demana l’enviament de les opinions de tothom al web de participació
ciutadana mitjançant aquest enllaç.
https://participa.gencat.cat/processes/PDUAECOConcaOdena
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