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INTRODUCCIÓ
El present treball, es redacta amb la voluntat de contribuir a enriquir el debat sobre el
territori d’una manera clara i objectiva. Aquest informe pretén ajudar a construir aquest
projecte comú que és el Territori Penedès —innovador i pioner en molts aspectes— en
relació amb les comarques veïnes —Baix Llobregat, Anoia, Alt Camp, Baix Penedès i Garraf—
i l’àrea metropolitana de Barcelona.
D’entrada cal destacar la necessitat de desenvolupar un Pla Director Territorial al Penedès. En
aquest sentit, el present informe —encara que recolza plenament aquest document— pretén
contribuir per a millorar-lo i destacar per damunt de tot el recolzament aquest document. És
necessari superar el planejament municipal i passar a una escala supramunicipal per tal de
poder definir un model territorial —una manera de vertebrar el territori— que la fragmentació
dels municipis difícilment pot assumir. Tant és així que possiblement, si es volgués ser coherent
amb una bona planificació de l’àmbit Penedès, caldria eixamplar els límits d’aquest treball
englobant les tres comarques veïnes què, per les seves característiques semblants i la seva
proximitat, poden rebre efectes negatius del Pla si aquest es limita només a l’Alt Penedès. Així
succeeix en el cas del Baix Penedès, que rep la logística i els impactes de determinades
infraestructures viàries. També s’ha de valorar la relació amb la comarca del Garraf i l’Anoia —
pel que fa a les infraestructures viàries i ferroviàries— essent territoris on les seves respectives
capitals formen part de l’arc metropolità de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Estem en un moment en què és necessari passar de la gestió municipal a la gestió
supramunicipal si volem conservar tots aquells elements valuosos del territori com són el
patrimoni natural i cultural. Els municipis amb mes recursos i mes potencial urbanitzador hauran
de compartir beneficis i càrregues amb aquells de menys recursos però amb un patrimoni
natural, cultural, paisatgístic i agrícola que volem preservar a una escala territorial. Sabem de la
dificultat que això representa, però cal insistir-hi per a no oblidar-ho. Tard o d’hora la societat
se’n farà ressò i sabrà entendre els avantatges i beneficis que representa un territori ben
planificat, més enllà de les limitacions administratives locals.

1. UN MODEL TERRITORIAL
El model que aborda el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès —en endavant PDTAP— ho fa
distribuint el territori en tres grans grups: espais oberts, infraestructures de comunicació i nuclis
urbans i assentaments. Segueix l’esquema iniciat a la dècada dels 80-90 del segle passat pel
Pla Territorial General de Catalunya i posteriorment pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona,
on l’Alt Penedès està adscrit.
El Pla segueix l’estela del concepte d’illa urbana i espais oberts, una manera clarificadora a
l’hora de proposar una ordenació territorial a gran escala en les circumstàncies en què es va
produir. Avui dia, però, entren en joc altres factors com l’evolució de la cultura ambiental, els
reptes de la globalització econòmica i l’aparició de nous valors culturals i socials —sense
oblidar la importància del paisatge com a element de planificació territorial—. Tot això
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afavoreix, condiciona i possibilita que es pugui interpretar el territori i els mètodes d’intervenció
d’una manera sensiblement diferent.
Des del punt de vista d’una planificació urbana és correcte i necessari plantejar el PDTAP
considerant aquests tres elements bàsics: Espais oberts, illes urbanes i infraestructures de
transport i comunicacions. Tanmateix cal introduir les variables de la matriu biofísica i els
elements culturals del propi territori que contribuiran a enriquir el procés que el PDTAP ja
pressuposa.
En aquest sentit als elements que el PDTAP proposa com a objectiu, cal afegir-hi els elements
que evitin el col·lapse ambiental —si volem ser sostenibles hem d’evitar models urbans
metropolitans on la petjada ecològica1 tendeix a incrementar-se2— a més de considerar el
territori des de les seves pròpies especificitats.
Per tant, els espais oberts i els assentaments humans —amb les seves infraestructures de
relació— formen un conjunt integrat difícil de destriar. Cal com a mínim saber “què és” prioritari.
Per exemple: És necessari construir el quart cinturó o potser és millor conservar els espais que
afectarà? Aquesta elecció, que es planteja en molts casos com alternativa, és producte de la
indecisió del model que volem. Aquest entra en colisió frontal amb la insostenibilitat del sistema
de infraestructures viàries —les quals encara no han assumit la lògica d’una concepció més
sostenible i integral a l’hora de planificar el territori— i, a més, es mostra sotmès a uns
interessos econòmics aliens al territori per on transcorren.
Així doncs, aquest procés de recerca d’un model òptim als interessos del propi territori —i de
desenvolupament sostenible— parteix d’entrada amb algunes contradiccions, ja que ve
condicionat per necessitats metropolitanes que alteren la transparència de les premisses que
fonamenten el mateix procés de recerca. La finalitat hauria d’ésser cercar el model més adient
per a la comarca exempt de condicionaments extrínsecs que, moltes vegades, res no tenen a
veure amb el territori que ens ocupa. Aquest model no només ha de ser producte del treball
dels experts en planificació urbana, enriquit amb la participació d’especialistes: geògrafs,
biòlegs, sociòlegs, ambientòlegs, enginyers... Més aviat seria desitjable —si més no en
paral·lel— que comptés amb el consens social, amb una societat civil degudament informada i
lliure de qualsevol condicionament de caire polític. Tot i l’elevat grau de participació ciutadana,
el projecte pateix d’una certa redireccionalitat vers els plantejaments metropolitans, més que
prioritzar la singularitat de l’Alt Penedès en sí mateix (paisatge, territori vitivinícola, corredor
natural...).

1.1. Espais oberts
El PDTAP afirma que treballa amb l’objectiu “d’establir un model territorial de preservació dels
espais naturals i conservació dels espais oberts”. S’entén com a espai obert aquell que no està
urbanitzat, sigui natural o agrari. Però si convinguéssim en iniciar els estudis del Penedès i
1

2

L'àrea ecològicament productiva que es requereix per a satisfer el nostre estil de vida actual de manera indefinida.

A Catalunya la petjada ecològica va passar de 3,26 a l’any 98 a 3,96 hectàrees per persona l’any 2003. Josep Mª.
Mallarach.
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classificar el seu territori en espais productius i espais necessaris per la pervivència vital del
territori —coincident en part amb els espais classificats de “naturals”— tindríem una
organització radicalment diferent i segurament encetaríem el treball des d’una òptica ben
diferent.
Els espais oberts de la vinya són espais productius i, a la vegada, contribueixen —al menys fins
ara— al manteniment de la continuïtat biològica del territori i per tant poden ésser considerats
en part com a “naturals”. A més, però, l’espai que genera la vinya té uns valors culturals
intrínsecs que el converteixen per a la societat en un paisatge singular del territori penedesenc i
per tant susceptible de ser conservat o, si més no, tingut en compte en la previsió de futures
actuacions de creixement urbà.
Això ens porta a diferenciar el concepte de paisatge del concepte de producció vitivinícola. Una
societat pot desenvolupar una cultura del vi, i els seus valors culturals estar representats en el
paisatge vitícola del seu territori, però s’ha de tenir clar que la pervivència d’aquest passa
obligatòriament per la valorització dels sistemes naturals, que formen part de la cultura del
paisatge.

1.2. Infraestructures de comunicació
Les infraestructures de comunicació s’associen al creixement urbanístic i és un dels objectius
del Pla, tant pel que fa a les infraestructures metropolitanes com a les comarcals. En aquest
sentit a la memòria del PDTAP s’afirma que: “El creixement urbà ha de reforçar l’estructura
nodal del territori”. Tot i la seva justificació, en base a conceptes ambientalment sostenibles i de
racionalització de la mobilitat, no deixa de ser una afirmació que pressuposa un model de
territori: l’estructura nodal dels assentaments urbans. Ens trobem davant d’un territori que —a
més del conjunt urbà de Vilafranca i el seu entorn, el de Sant Sadurní i l’eix del Bitlles— també
s’estructura entorn d’una població dispersa que colonitza l’espai obert agrícola i que mereix un
tractament especial ja que forma part intrínseca del model de la plana penedesenca.
Aquest model de concentració es reforça per a: “Facilitar el transport públic mitjançant la
polarització i compacitat dels sistemes d’assentaments” i, com a conseqüència, incidir en
“Atendre especialment a la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans”,
amb la finalitat de ”Integrar els espais de transport i la logística a la matriu territorial”. Per tant,
ja tenim muntat el model de compacitat dels assentaments urbans abans d’analitzar els factors
que s’han comentat: per una banda els naturals i ambientals i, per l’altra, els assentaments
dispersos producte del model territorial preexistent que, ben segur, donarien peu com a mínim
a enriquir el model preestablert.
Pel que fa al paper de la comarca com a corredor metropolità —i per tant com a comarca
estratègica en relació amb la regió metropolitana de Barcelona— cal destacar que la Memòria
del PDTAP manifesta que “Manté permanentment un diàleg obert amb referència a la
incidència de noves infraestructures que, en la major part dels casos, responen més a òptiques
metropolitanes que a requeriments comarcals”. Segons sembla, “El pla director definirà els
“canals” de les grans infraestructures i el nivell de servei que han de donar a la comarca”,
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—veure Imatge núm 1— sempre des de l’òptica del “major respecte territorial i el millor servei a
la comarca”.
Respecte a la xarxa local, el PDTAP considera que cal “Articular i reforçar les xarxes de
carreteres i camins locals”. Potser caldria insistir en el paper que desenvolupen les carreteres
locals i, sobretot, els camins rurals —Imatge núm. 2— en el model d’assentaments rurals i en el
paper respectuós que genera entre la continuïtat biològica, els assentament humans i les
activitats econòmiques que se’n deriven. I també, no ho oblidem, per a minimitzar l’impacte
important que les grans infraestructures de comunicació generen sobre el territori.

1.3. Assentaments
Entre els objectius relacionats amb els assentaments —nuclis urbans, polígons industrials i
urbanitzacions residencials— hi ha els següents propòsits:
“Moderar el consum de sol.
Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes.
Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
Facilitar una política d’habitatge eficaçment i urbanísticament integrada.
Propiciar la convivència d’activitats i habitatge en les àrees urbanes i racionalitzar la
implantació de polígons industrials i terciaris.
Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
El creixement urbà ha de reforçar l’estructura nodal del territori.”
En principi, les propostes plantejades són coherents i racionals amb el model proposat, no
exemptes d’un cert voluntarisme i amb alguns objectius que potser no caldrien que fossin
encetats pel PDTAP —com poden ser el derivats de les polítiques de l’habitatge o la cohesió
social— ja que aquests obeiran a la seva pròpia dinàmica i a les seves pròpies lleis, més
lligades a la legislació sectorial i a les polítiques municipals o comarcals que es desenvolupin
amb posterioritat.
També caldria plantejar en l’apartat del transport públic, ara organitzat en base a l’estructura
viària radial i a la jerarquia de concentració dels assentaments urbans, una xarxa alternativa
destinada al transport de la bicicleta i al vianant que, tenint en compte la riquesa viària de
camins i el seu paper —Imatge núm. 2— seria interessant considerar pel que fa al model
colonitzador de la plana agrícola.
Però el model que proposa el PDTAP no va en aquesta direcció. Seguint els criteris que
exposa en l’apartat d’infraestructures se segueix insistint en que s’ha de “Facilitar el transport
públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes d’assentaments; s’ha de ”Atendre
especialment a la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments urbans, i
“Integrar els espais de transport i la logística a la matriu territorial.”. Això implica que es prejutja
i es determina un model abans d’analitzar les singularitats potencials que un territori com el
Penedès ofereix.
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Imatge núm. 1. Corredor de serveis del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 1998

Imatge núm. 2:
Estudi de la xarxa bàsica de camins que dona accés al 90% dels nuclis habitats dels assentaments agrícoles
(zona entorn al Bitlles, el Pla i Sant Sadurní)
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1.4. Concrecions sobre el model territorial del PDTAP
1. Caldria analitzar més a fons les característiques pròpies del territori i matisar l’aplicació del
model derivat del PTGC que proposa el PDTAP.
2. El creixement demogràfic i les infraestructures viàries condicionen en excés les propostes
del PDTAP.
3. Caldria aprofundir més en l’estructura “rural” del territori: així es matisarien alguns dels
conceptes de compacitat urbana i de mobilitat, derivats dels criteris de sostenibilitat, ja que
ens trobem davant d’un territori dispers que dona les pautes del paisatge penedesenc el
qual pretenem potenciar.

2. L’ALT PENEDÈS A GRANS XIFRES

2.1. El repte del creixement demogràfic
En principi, segons dades de l’Idescat, en el decurs de l’últim quart de segle passat, l’Alt
Penedès va augmentar entorn d’una mitjana de 667 habitants/any. Els primers anys del segle
XXI ha passat a fer-ho a raó de 3.000 habitants/any —gràfic núm. 2—. De seguir aquesta
tendència de creixement el 2015 tindrem més de 128.000 habitants, quasi 8.000 habitants més
per sobre de les previsions de creixement fetes per l’Idescat —gràfic núm. 3— i que la Memòria
del PDTAP recull.
La Memòria del Pla insisteix en la tendència a l’envelliment de la gent de la comarca —un
17,5% de majors de 65 anys a l’any 2001— tal i com mostra la piràmide d’edat del gràfic núm.
1 de la memòria del PDTAP. Però cal també valorar les taxes del creixement natural i migratori ja
que aquest últim representa el 99,36% del creixement des de 1996 al 2001 —gràfic núm. 4— Tot i la
inflexió dels últims anys, la taxa bruta migratòria es vuit vegades superior a la natural a l’any 2005 —
gràfic núm. 5— . En aquest gràfic es pot apreciar com la corba de la taxa bruta de creixement
migratori comença remuntar a partir del 1997 i en el període 2000-2003 aquesta es dispara.
Gràfic núm. 2
Font: Idescat i elaboració pròpia
Previsions de creixement de l’Alt Penedès.
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Gràfic núm. 1:
Piràmide d’edat al 2006 de l’Alt Penedès

Informe sobre el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès

8

Gràfic núm. 3:
Previsions de creixement de l’Alt Penedès.

Dades Idescat

Caldrà veure els efectes que aquest creixement migratori tindrà sobre la piràmide d’edat i la
seva recuperació per la base. Tot fa pensar que, de seguir amb les tendències de creixement
actuals, se superaran àmpliament les previsions fetes per l’Idescat. En efecte, si les previsions
de creixement mínim que l’Idescat feia pel 2015 eren de 95.489 habitants, aquestes ja han
estat extensament superades el 2006 amb 96.799 habitants.
Així doncs, el creixement demogràfic que està experimentant l’Alt Penedès és un dels més alts
de la seva història i ve condicionat per factors externs, uns producte de la proximitat amb la
metròpoli barcelonina, a més de certs fenòmens del desequilibri global que ara no ens posarem
a analitzar. Caldria valorar-ho seriosament ja que a l’efecte de l’envelliment detectat —i que el
PDTAP insisteix en reequilibrar— s’hi contraposa el del creixement migratori. S’hauria de cercar
Gràfic núm. 5: Taxa bruta de creixement natural i migratori a l’Alt
Penedès.
Font: Idescat

Gràfic núm. 4: Creixement natural i migratori a
l’Alt Penedès.
Font: Idescat
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un equilibri entre aquests dos fenòmens. El que sí sembla evident és que la tendència
demogràfica ens porta a un procés massa ràpid de creixement que produirà efectes negatius
per a la comarca.

2.2. La “fàbrica” d’habitatges
La memòria del Pla té present la transcendència que l’efecte de la metròpoli exerceix sobre els
creixements desmesurats que es produeixen a la comarca. Així el Pla, en l’apartat de posició i
d’infraestructures, fa la següent afirmació: “Aquesta concepció del territori com a mer suport
físic d’unes infraestructures destinades a donar servei a unes dinàmiques d’una lògica territorial
d’escala molt superior és fàcilment extensible a l’activitat econòmica i residencial, i esdevé un
dels principals riscos que haurà d’afrontar la comarca al llarg dels propers anys.”. L’afirmació
adquireix el seu màxim significat quan s’entra de ple en l’anàlisi del creixement residencial i la
construcció d’habitatges de la comarca.
La producció d’habitatges3 entre el 1999-2003, segons la memòria del PDTAP, ha estat de
5.339 unitats. En el mateix període s’ha produït un creixement demogràfic de 10.288 habitants.
Si apliquem el rati actual de 2,85 habitants/habitatge, els habitatges necessaris per a cobrir les
necessitats de creixement d’aquest període serien de 3.610 unitats. Així doncs, tindríem un
excedent entorn dels 1.729 habitatges, és a dir, un excedent de 432 habitatges anuals. Si tenim
en compte que la producció va en augment, a l’any 2015 —aplicant la tendència de producció
expressada en el gràfic núm. 6— podríem arribar a tenir un parc d’habitatges excedentari de
més de 20.000 unitats.
La memòria del PDTAP avisa d’aquesta situació quan afirma: “El manteniment d’aquesta
tendència constructora pot amenaçar la conservació dels valors paisatgístics d’una comarca
que manté un 92,4% de la seva superfície com a no urbanitzable.” Totes aquestes dades es
Gràfic núm. 6: Producció d’habitatges a l’Alt Penedès.

Font: Idescat
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3
El parc d'habitatges de la comarca s'ha vist incrementat al llarg dels darrers anys en una proporció molt superior no
únicament a la de la resta de comarques catalanes sinó també a les metropolitanes. Així, tan sols en el període 19992003, a l'Alt Penedès es van acabar 5.339 nous habitatges, la qual cosa representa un 14,3% d'increment, amb una
clara tendència a l'acceleració al llarg dels darrers anys. (De la Memòria del PDTAP).
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fonamenten tenint en compte un creixement anual mantingut entre el 3,6% i el 2% de la
població tal i com ho mostra el gràfic núm. 2.

2.3. La dimensió de les reserves de sòl.
Les reserves de sòl existents als municipis de la comarca a l’any 2004 —previstes tant per a un
ús residencial com industrial— són les que es reflecteixen al quadre núm. 1 extret de la mateixa
Memòria del PDTAP.
Amb les dades elaborades en el quadre núm. 2 es pot apreciar que la reserva d’habitatges del
sòl actual ens permetrà arribar fins l’any 2022 sense posar més sòl en joc. Amb aquests càlculs
no s’han tingut en compte determinats POUMs que s’estaven elaborant en el moment de la
redacció del Pla i que poden incrementar aquesta reserva. Caldrà que el PDTAP ajusti
aquestes previsions amb les propostes de creixement que fa del sistema d’assentaments
considerats estratègics4 i moderats5, on es permeten augments del 30% del sòl urbanitzable.
Quadre núm. 1:

Font: PDTAP
.

Font: PDTAP

Quadre núm. 2: Dades de la reserva de sòl
residencial de l’Alt Penedès i la seva
traducció amb les previsions de creixement
demogràfic.
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154.151
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Dades del PDTAP i pròpies

El PDTAP ho confirma: “Una de les primeres constatacions en els estudis de la capacitat de
població de la comarca és que el sòl classificat actualment és suficient per doblar la població de
la comarca i és superior a les hipòtesis d’increment de població previstes per als propers 25
anys.”. Per tant caldria que la normativa ho reflectís, a més d’esmenar les proporcions de sòl
urbanitzable que permet desenvolupar.
4
Art. 3.6 de les normes del PDTAP: “...podran preveure extensions de l’àrea urbana amb el límit del 30% de la
superficie de sòl consolidat.”
5

Art. 3.7 de les normes del PDTAP: “...permetran creixements de fins el 30% de l’àrea urbana existent.”
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Aquest serà un dels factors a tenir en compte en el planejament del territori comarcal: reconduir
el sector de la construcció cap a altres sectors que no generin excedents de tanta importància
que afectin el creixement demogràfic i alterin encara més les dades negatives d’aquest. Seria
recomanable proposar la redacció d’un Pla de l’habitatge amb la programació d’un pla d’etapes
d’execució temporal.

2.4. Activitats no desitjades
En l’apartat de les activitats el PDTAP ja exposa la seva preocupació per la invasió d’activitats
logístiques6. Aquest informe no entrarà a analitzar l’estructura de les activitats, prou exposada
en els documents del PDTAP. Només considerarà les previsions que fa el Pla i les reserves
existents avui dia.
Si seguim el mateix criteri emprat per al sòl residencial ens trobem que, si apliquem les
reserves de sòl industrial amb una repercussió de 100 m2. de sòl brut per treballador —s’entén
que les activitats econòmiques no seran logístiques, ja que s’hauria de preveure més de 300
m2. per lloc de treball— s’obtenen al voltant de 42.000 llocs de treball en reserva. Veure quadre
núm. 3.

La comparativa entre la reserva de sòl residencial i industrial ens dóna una ràtio de 1,76 llocs
de treball per habitatge. Si tenim en compte que a l’any 2001 la població activa estava entorn
del 50%, hi ha suficient sòl per a activitats econòmiques i per a cobrir les necessitats d’una
població fins el 2025.

Quadre núm. 3: Dades de la reserva de sòl industrial de
l’Alt Penedès i la seva traducció a les previsions de
creixement demogràfic.

4.194.500 m2. sòl industrial
Previsió de
100 m2./lloc de treball
41.945 llocs de treball
Dades del PDTAP i pròpies

Evidentment cal un estudi més acurat d’aquestes dades: precisar les característiques de les
activitats que poden fer variar la proporció de sòl industrial per lloc de treball, afegir-hi les que
es desenvolupen inserides en els barris residencials i als nous centres de les poblacions, etc.
les quals podran fer variar les previsions.

6
“En aquest context, una comarca com l'Alt Penedès, d'elevada accessibilitat, important oferta de sòl i baixa
especialització en activitats terciàries, pot tendir a ser utilitzada de manera exclusiva per a la localització de
determinades activitats industrials i/o d'elevat consum de sòl i baix valor afegit, necessàries per al conjunt de la regió
metropolitana de Barcelona, però d'impacte no sempre positiu a escala local.”
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2.5. La mobilitat, un problema en el cor del model.
Sobre la mobilitat el PDTAP afirma que: “mentre que al conjunt de la regió l'autocontenció
comarcal és del 72%, a l'Alt Penedès aquesta arriba fins al 77%”. De totes maneres concreta
que “la mobilitat continuarà augmentant” i que “l’Alt Penedès és entre el conjunt de comarques
metropolitanes la que presenta una més alta dependència del transport individual” degut a “una
deficitària oferta de transport col·lectiu” la qual “tendirà a multiplicar els efectes negatius de la
mobilitat”. Aquest és un apartat que, al marge de les propostes del transport públic per tren,
caldrà abordar amb posterioritat a aquest Pla, per tal de desenvolupar un autèntic Pla Director
del transport públic de l’àrea Penedès, que defineixi i doni resposta a les necessitats reals de la
comarca en funció del model agrícola dispers.
Seria desitjable evitar les segones residències i realitzar una bona política de reodenació dels
sectors econòmics que distribueixi les activitats en els espais que li són reservats ja que, com
hem pogut comprovar, hi ha sòl més que suficient.

2.6. Concrecions de les dades
1. L’envelliment de la població i l’excessiu creixement demogràfic, sobretot migratori,
constitueixen els dos pols oposats d’un dels problemes més importants de la comarca.
2. El sobredimensionat de les reserves de sòl residencial i industrial, suficients per als propers
15/20 anys, i que el PDTAP hauria de reconduir.
3. La mobilitat interna del territori no està resolta i probablement caldrà un projecte específic
per a cercar solucions optimitzadores del transport col·lectiu i les alternatives de les xarxes de
vianants i bicicletes .

3. El SISTEMA D’ESPAIS OBERTS

3.1. Una cosa és el que es diu i una altra el que es proposa.
La valoració dels espais oberts, i més concretament els espais naturals, reben un tractament
correcte i adequat7 en els apartats de la memòria del PDTAP que fan referència als sistemes
oberts. De fet aporta criteris suficients per a endegar la planificació ambiental quan afirma que:
“el conjunt de directrius i estratègies proposades en el sistema d’espais oberts han d’anar
encaminades a afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència a la seva matriu
biofísica”. El PDTAP ho contempla en els seus documents però aporta poca informació
respecte als impactes de les infraestructures viaries i ferroviàries que proposa i als creixements
urbans previstos.

7

“El sòl no urbanitzable no pot seguir essent considerat en negatiu com a reserva futura de sòl a l’espera de ser
urbanitzat. Cal planificar-lo i gestionar-lo proactivament com un sistema consistent i territorialment coherent que
garanteixi el funcionament del conjunt del territori i que estructuri els sistemes urbans en un marc de màxima
eficiència.”
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3.2. Un nouvingut al planejament.
La inclusió de la carta del paisatge i de la classificació de les unitats i subunitats del paisatge,
d’acord amb les directrius establertes en el document ”Prototipus de Catàleg de Paisatge”
—que el maig del 2005 va elaborar l’Observatori del Paisatge— és una bona eina de treball per
a desenvolupar un renovat model territorial. Fins ara no era habitual trobar dins d’un document
de planejament territorial elements de treball que incorporessin el concepte de paisatge. És,
evidentment, un avenç important que cal considerar positivament i celebrar-ho.
Ara bé, potser per la novetat que representa, el concepte de paisatge es manté tangencialment
al nucli central dels factors que determinen el planejament. És a dir, en els paràmetres que es
fan servir per a elaborar un determinat model de territori, tot i incloure el concepte de paisatge,
aquest, però, no es converteix en un ingredient essencial perquè incideixi en la seva concepció.

3.3. Ingredients per a un bon paisatge
El paisatge s’ha d’entendre com un conjunt d’elements diversos que fan possible una
determinada percepció d’un espai concret, què esdevé cultura quan col·lectius d’una mateixa
naturalesa cultural percep les mateixes sensacions i emocions.
Quins valors paisatgístics d’un indret calen per emprar-lo com a eina de planificació d’un
territori? I, més encara: quan entén la societat que és essencial la seva inclusió? Tot i assumir
que el paisatge és canviant i sensible —i que està sotmès a esdeveniments econòmics, socials
i culturals— és només a través de la gent que hi viu en aquests paisatges —i els viu— on hi ha
la capacitat de transformar-los. I la transformació és la base d’un paisatge viu.

3.4. A la recerca del paisatge perdut
En els treballs elaborats en el Pla Director Supramunicipal de Sostenibilitat per a la
Mancomunitat Alt Penedès a l’any 2005 —veure annex 1 del PDTAP— es va elaborar un
catàleg de paisatge en base a la determinació d’unes unitats basades en la història del lloc,
més propera al que podríem anomenar la unitat de conreu. Els espais topogràficament
contenidors, cultivats, on les visuals relacionaven elements propis de la cultura paisatgística del
Penedès. El territori agrícola circumdant entorn de l’element arquitectònic de la masia o el
condomini i l’element d’accés, el camí.
Possiblement aquesta descripció de la unitat de paisatge sigui elemental quan parlem de
qüestions com el planejament territorial, però aquests espais són els que configuren el model
territorial genèric de la plana penedesenca —Imatge núm.2— . Els valors d’aquest model no
s’han considerat en la seva justa mida a l’hora de proposar una nova organització territorial.
Tot i la exhaustivitat amb què es van desenvolupar els treballs del Pla Director Supramunicipal
de Sostenibilitat, —Imatge núm.3— i dels resultats positius en quant a informació del
comportament territorial de la matriu biofísica, aquests no s’han aprofitat en la seva justa
mesura com a eina bàsica per a un bon desenvolupament del model territorial. Tot i la
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presència dels estudis sectorials ambientals en la documentació del Pla Director, que reconeix
les diverses parts del territori —espais naturals, agrícoles— susceptibles d’ésser protegits i
potenciats, posteriorment, en els mateixos plànols del PDTAP, són objecte d’alteracions
impel·lides per necessitats que tenen les seves raons exclusivament en objectius econòmics o
metropolitans.

3.5. Quin model volem?
Tot i comptar amb la iniciativa i els moviments de la societat penedesenca —societat civil,
institucions del territori— i malgrat el reconeixement que en la memòria del PDTAP es fa del
protagonisme que es demana al paisatge8, de l’observació dels plànols on es dibuixen les
propostes o en la normativa on es reflecteixen els propòsits del PDTAP, hi ha una manca de
convicció respecte a incorporar en el desenvolupament dels treballs la part ambiental i
paisatgística del territori. Com molt bé es reflecteix en la memòria del PDTAP: “el paisatge ha
de ser l'eix central del diferent tractament de la matriu territorial.”. Però caldria afegir-hi a més,
al·ludint als objectius de qualitat de vida de la mateixa memòria del PDTAP, que la matriu
biofísica i el paisatge agrícola haurien de ser l’eix central del model territorial que pretén
dissenyar el PDTAP.

3.6. L’espai agrícola: cap a un paisatge insostenible.
La vinya és un element d’identitat pròpia del paisatge agrícola de l’Alt Penedès, i de les
comarques que formen la futura Vegueria Penedès. La grandària del seu ric mosaic juga un
paper ecològic determinant. És però en el canvi de producció de la viticultura —cultius
extensius, ocupació de marges, torrents i petits boscos— on la vinya deixa de jugar a favor del
sistema natural del territori i comença a convertir-se en un element negatiu al qual cal posar
límits. Arribats a aquest punt, cal cercar solucions a aquest procés de transformació radical. A
partir d’ara el paisatge agrícola, substancialment alterat, de les vinyes emparrades en front dels
tortuosos ceps històrics —tal i com ho ha representat el Felix Plantalec en la seva obra—
canvien de soca-rel el paisatge. Potser el paisatge vinícola manté la seva aparença però deixa
de complir la funció de connector ecològic. Caldrà doncs cercar solucions que millorin les dues
necessitats territorials: mantenir el paisatge vinícola i el mosaic ecològic de la vinya.
3.7.

Les venes del territori: la xarxa hídrica.

El sistema hídric del Penedès ha estat fins fa poc un dels grans oblidats de la cultura ambiental
popular fins al punt que la gent anava a les rieres i torrents a deixar les andròmines i a abocar
les deixalles. Més que considerar-los elements vitals del territori —proporcionant vida als seus
habitants— se’ls tractava com si fossin clavegueres i desguassos, en el millor sentit de la
paraula. Les coses han canviat molt però alguna reminiscència queda a l’hora de planificar
8

“S’identificaran i delimitaran en el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès les diferents unitats tipològiques de paisatge
que componen els territoris objecte d’ordenació i es caracteritzaran i avaluaran les pautes estructuradores, els trets
característics, les dinàmiques evolutives i els impactes, per tal d’establir en cada cas uns objectius de qualitat
paisatgística i uns criteris d’ordenació que orientin la redacció del planejament urbanístic municipal o supramunicipal, el
seu desenvolupament i la seva gestió. La definició d’aquestes unitats de paisatge en el Pla Director, hauran de
plantejar-se de forma integrada amb les unitats ambientals, mantenint els elements d’estructuració i de connectivitat
dels paisatges i es controlarà la seva fragmentació, i tot plegat esdevenir la base de la zonificació del territori, efectuada
en funció de la seva capacitat d’acollida d’usos i activitats.”
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Imatge núm. 3: Estudi de les unitats de paisatge del a Mancomunitat de l’Alt Penedès Elaboració pròpia

Imatge núm. 4: Logis-Penedès al sud de la riera de Marmellar, frontera entre l’Alt I el Baix Penedès
Font: Cimalsa
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sobre aquell concepte. A l’estudi d’impacte ambiental del PDTAP, tot i valorar-los, no es
mencionen els efectes contaminants de determinats indrets de la xarxa hídrica, com tampoc es
fa esment del sistema de torrents i rieres que travessen, sobretot, el sistema urbà de
Vilafranca-Monjos-la Granada, amb les dues principals rieres de Llitrà i la Doveria, les quals el
planejament no ha tingut en compte. Se suposa que en el planejament municipal i derivat es
preservaran i es situaran parcs al llarg del seu recorregut, a fi de potenciar els efectes benèfics
per al territori però caldria, en tot cas, tenir-ho ja en compte en del propi Pla Director —Imatge
núm.5 i 6—. El creixement urbà no ha de ser un eixample que s’imposa sobre el territori sinó un
element que s’ha d’adaptar i articular-se amb el sistema natural, agrícola i sobretot hídric.

3.8.

Crisi entre ambient i planejament

El creixement demogràfic
El PDTAP afirma que en el model de desenvolupament urbà “s’adequa el creixement dels
nuclis de població en funció de les seves necessitats demogràfiques.”. Una part d’aquesta
afirmació no correspon a la realitat donat que, com hem comprovat, el creixement demogràfic
de l’Alt Penedès deixa de ser una necessitat per a convertir-se en un problema. Entès aquest
en el sentit que la detecció de l’envelliment de la població no ha de ser l’excusa per a permetre
una avinguda demogràfica que pot generar conflictes més greus. Permetre la continuïtat del
creixement demogràfic d’aquests darrers anys per a rectificar la piràmide d’edat per la seva
base pot acabar sent com la dita: “Pitjor el remei que la malaltia”. Aquest segurament és un
dels factors més importants a corregir amb la finalitat de no causar més impactes negatius en
els anomenats espais oberts. Correcció que passa per la contenció del creixement urbà, les
sobre dimensionades previsions municipals i l’excés de producció d’habitatge.
Les previsions urbanes
Tampoc no es cerca l’harmonització de les dues estructures: la base territorial —la matriu
biofísica— i el creixement urbà ja que s’afirma que: “s’identifiquen un conjunt de punts on
l’extensió urbana prevista en el planejament urbanístic pot entrar en conflicte amb el valor
ecològic i paisatgístic de l’espai que l’envolta.”. No seria més adient, abans de preveure
l’extensió urbana, aflorar el model territorial de la base biofísica? I a partir d’aquest analitzar
quin model desenvolupament seria el més adequat perquè els dos sistemes no entressin en
conflicte?

4. SISTEMA D’INFRAESTRUCTURES

4.1. El corredor metropolità: l’objectiu del DPTOP
Un dels objectius principals del DPTOP —Departament de Política Territorial i Obres
Públiques— en el PDTAP és la definició del corredor metropolità. La bona voluntat, per part de
les administracions, de cercar una solució consensuada entre Territori Penedès i metròpoli,
passa per concretar en aquest Pla Director les infraestructures viàries. Aquest ha de fer front a
un seguit de propostes i projectes desenvolupistes, com són el quart cinturó i la conversió de
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les carreteres N-340 i C-15 en autovies. Així mateix, la societat civil —que ha pres consciència
de la importància que té la comarca com a corredor metropolità— demana solucions que
tinguin en compte la situació del territori i l’aplicació de mesures sostenibles que minimitzin les
previsions de creixement del trànsit de vehicles privats de viatgers i de mercaderies, els quals
aniran incrementant la seva presència per les vies, autovies i autopistes del Penedès. Conflicte
que ja s’ha mostrat en la demanda que ha fet el Consell Comarcal en defensa de la gratuïtat
del peatge de l’AP-7 a favor dels habitants de l’Alt Penedès.

4.2. La imposició del Logis-Penedès
La manca de transparència de tot allò que envolta el projecte del Logis-Penedès també es fa
palès en el PDTAP. L’impacte que ocasionarà a l’economia i la societat de l’Alt i Baix Penedès
es pot observar en la imatge núm. 4. Es tracta d’un projecte que no ha tingut en compte l’opinió
expressada pels Consells Comarcals del Penedès i per molts dels seus Ajuntaments —entre
ells el de Vilafranca, que va votar per unanimitat una moció en contra d’aquesta implantació—.
Tota aquesta oposició no queda recollida ni reflectida en els documents del PDTAP. Aquest és
un clar exemple sobre el tractament de l’opinió pública i de com el PDTAP, en alguns aspectes,
no ha valorat prou les demandes de la societat civil i de les institucions democràtiques del
territori, cosa que caldrà esmenar. El PDTAP hauria de prendre nota i rectificar el Pla: recollir
les propostes en contra del Logis i les derivacions que això comporta sobre, per exemple, el
disseny de la traça de la xarxa ferroviària de mercaderies associada.
No seria just ni raonable que una part del territori Penedès s’intentés protegir contra la logística
abocant-la contra l’altra part i, tanmateix, contemplés dins d’aquesta protecció el pas de les
mercaderies proposant una línia de ferrocarril especialitzada pel seu territori. Una línia que no
serveix als interessos industrials comarcals sinó que formarà part de la xarxa ferroviària
europea, dissenyada específicament per al transport logístic internacional.

4.3. El transport públic ferroviari: la Ventafocs

Ferrocarril Vilanova-Igualada
El PDTAP proposa el traçat d’una nova línia ferroviària per al transport públic territorial sobre
l’eix de la C-15, entre Vilanova i la Geltrú i Igualada, passant per Vilafranca —necessària per a
la millora del transport públic penedesenc—. Sembla ser que el Pla exposat es proposa
modificar el traçat de la línia ferroviària Vilanova-Vilafranca-Igualada la qual cosa contribuirà a
la connexió del transport públic no radial amb centre a Barcelona, comunicant les ciutats de
l’arc metropolità, simplificant el recorregut que en principi es preveia de difícil execució, tant pel
que fa al traçat, el seu innecessari recorregut, la seva dificultosa viabilitat tècnica així com pels
costos que això representa. Sembla una decisió encertada.
Tot el sistema ferroviari proposat requerirà d’un estudi més acurat per assolir un grau de
fiabilitat en la seva execució. La idea d’un ferrocarril de viatgers en l’eix Vilanova-VilafrancaIgualada és correcta i necessària, però seria més adient plantejar la traça i executar-la

Informe sobre el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès

17

paral.lela a la C-15. Aquesta opció facilitaria la lectura del territori, estalviaria costos, generaria
menor impacte que altres traçats i es podria construir simultàniament.
Ferrocarril Sant Vicenç-Martorell
Adoptar la doble funció de mig recorregut i metro comarcal com proposa el PDTAP seria una
bona opció sempre i quan es modernitzés el traçat, les estacions i els trens. Però en l’estudi
econòmic del Pla només apareix una inversió de 6 M€ per a l’estació de Vilafranca. De fet, més
del 60% de les inversions ferroviàries es destinen al ferrocarril de mercaderies al pas per la
comarca. Les inversions ferroviàries, si es descompta la inversió del tren de mercaderies, és de
219,93 M€, inferior al 40% de les inversions en infraestructures viàries i ferroviàries. Si
considerem el tren de mercaderies aliè als interessos comarcals l’inversió per a la seva
construcció no s’hauria de preveure en el PDTAP i sí, en canvi, la millora de l’eix Sant VicençMartorell.
El tren del Logis-Penedès
Com s’ha comentat en paràgrafs anteriors, resulta sorprenent com apareix un traçat ferroviari
de mercaderies que s’inicia paral·lel a la carretera de Banyeres a l’Arboç —Baix Penedès— i
segueix en direcció a Barcelona per la traça del tren convencional, fins arribar a les rodalies de
Vilafranca on transcorre pel costat sud de l’AP-7. Després d’un trajecte trenat amb aquesta,
surt de la comarca per a trobar-se amb la traça actual del ferrocarril convencional. No sembla
creïble que es pugui plantejar un nou eix ferroviari de mercaderies amb tantes dificultats de
trajecte i que comença en un punt —Banyeres— que, si no fos perquè la Generalitat té la
intenció de construir-hi un CIM, ningú no sabria que hi fa allí un tren. Tampoc té massa sentit
preveure un fragment de la traça que, de ser objectius, hauria de cobrir el trajecte TarragonaFrança i connectar amb el futur traçat europeu. Que potser la traça cap al sud apareixerà en el
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona?
En qualsevol cas, no sembla una bona proposta donada la manera forçada com es planteja.
Sembla que el traçat va més lligat a l’existència del Centre Logístic de l’Arboç-Banyeres que a
d’altres arguments més tècnics o de necessitat “nacional”.

4.4. L’estació de la Vegueria
Tothom considera necessària la implantació d’una estació de trens regionals al Penedès,
penjada de la controvertida xarxa del tren d’alta velocitat AVE, i que aquella es localitzi entre el
corredor metropolità i l’eix diagonal Vilanova-Igualada. La qüestió, no resolta —com està
passant amb tot el sistema ferroviari— és la seva localització exacta.
En principi el PDTAP la situa a mig camí entre la ciutat de Vilafranca i el poble de la Granada,
en uns terrenys destinats provisionalment a instal·lacions de l’AVE, al mig d’una zona agrícola
de vinyes. Aquesta disposició, clàssica, obeeix al criteri de construir entorn de l’estació un
seguit d’equipaments comarcals i d’un nou barri que sigui l’eixample de Vilafranca. Els dubtes
apareixen quan es qüestiona el model de desenvolupament urbà que el Pla proposa.
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Imatge núm. 5: P04 Assentaments. Proposta del PDAP sobre els creixements urbans.

Imatge núm. 6: Delimitació geomorfològica de zones potencialment inundables. Agència Catalana de l’Aigua
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Hi hauria altres alternatives vàlides si el tema no es tractés en clau localista i es contemplés
des d’una perspectiva territorial. De fet, s’ha comentat altres vegades, el desenvolupament urbà
de la capital comarcal no es pot seguir plantejant sense incorporar en el planejament el territori
del seu entorn. La ciutat pateix les restriccions dels seus propis límits municipals i els municipis
veïns estan experimentant aquest efecte. Cal un replantejament més ambiciós del que
constitueix el nucli urbà comarcal que, amb el temps, pot arribar a convertir-se en el centre
neuràlgic de la futura Vegueria.
Aquests plantejaments passarien per proposar una revisió dels plans d’ordenació dels
municipis que configuren aquest nucli a fi de coordinar les operacions urbanes, seguint uns
criteris i un model més adients a les demandes d’un territori motivat pel paisatge i la vinya.
No té sentit seguir creixent en taca d’oli des del centre urbà de la capital —Imatge núm.5— i sí
cal fer-ho en funció de les necessitats generals del territori.
La localització de l’estació de regionals hauria de ser el centre de Vilafranca, —localització 1 i 3
de la Imatge núm. 7— però aquesta hauria d’anar acompanyada d’un seguit de previsions
d’aparcament d’acord amb la demanda que això representaria, d’un transport públic eficaç que
possibilités que es pogués accedir amb facilitat des de qualsevol punt del territori Penedès,
d’un intercanvi modal i, sobretot, de serveis. Això comportaria una millora substancial del
sistema viari i ferroviari comptant amb una reserva de sòl que possiblement no tindria.
L’alternativa seria el plantejament de localitzar l’estació en una cruïlla de vies importants que
relacionessin tot el territori Penedès, que permetés disposar de molt de terreny i que no
malmetés ni el paisatge ni la vinya penedesenca.
Una possibilitat seria ubicar l’estació a La Granada, al sud, prop de la zona logística de les
naus vistes des de l’AP-7 —localització 2 de la Imatge núm. 7—. En aquest indret es podria
desenvolupar un nou centre modern i es mantindria l’espai agrícola entre Vilafranca i la
Granada, perquè el conjunt de l’estació, els serveis adscrits i les instal·lacions necessàries
formarien un conjunt amb el nucli logístic existent, el qual podria transformar-se i adaptar-se a
les necessitats de l’estació. A més, el metro regional Vilanova-Vilafranca-Igualada podria tenir
una parada i permetre la interconnexió modal amb relativa facilitat.

4.5. Serem el corredor
Davant d’aquesta situació, i sota la pressió d’incrementar la xarxa viària —sobretot de carreteres i
autopistes— s’enceta un debat, avui encara no tancat, sobre el model de corredor metropolità que
travessa el Penedès. La conversió de la N-340 en autovia —que passaria a anomenar-se A-7— que
des de Vilafranca, pren el camí de Martorell per comptes de l’Ordal, seguint el paral·lelisme amb
l’actual AP-7, pot semblar, i per a molts ho és, un quart cinturó encobert. Sinó, què hi fa una autovia
lliure de peatge seguint la mateixa traça de l’autopista AP-7?
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Imatge núm. 7: Alternativers a l’estació de regionals.

Font: PDTAP i propia

2

1

Imatge núm. 8: Proposta d’infraestructures viàries i ferroviàries.

3

Font: web Ara Maragall!
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L’esquizofrènia del sistema viari
Possiblement el tram que es pot resoldre amb més encert és el pas de l’AP-7 per Vilafranca, en
el sentit de que el trenat amb la C-15 i la N-340 permet establir una autopista de pas i d’enllaç
de manera relativament neta, deixant l’actual nacional com a Ronda de la ciutat. Però cap al
sud, a partir dels Monjos, l’A-7 i l’AP-7 es bifurquen generant dos traces amb característiques
de vies ràpides però, una de peatge i l’altra gratuïta. El mateix que passa de Vilafranca a
Martorell. Aquesta situació dual de la xarxa viària crea una esquizofrènia circulatòria. Per on
passaran els camions de pas que vénen de França i van cap al sud? El trànsit a través no
queda clar per on circularà donades les similars característiques i les diferències del peatge.
Aquesta situació kafkiana redundarà en detriment del territori al desposseir-lo d’un eix
vertebrador propi sobre el qual pivota gran part del poblament i les àrees d’activitat econòmica.
Ben segur, en primera instància, es guanyarà en accessibilitat, però es perdrà en cohesió i en
identitat, ja que una nova traça a través representa un esquarterament addicional, apropant el
Penedès a la imatge final de corredor metropolità, la qual cosa possibilita que el territori que
ens ocupa passi a formar part definitivament d’aquella estructura urbana.
El cavall de Troia
A la situació estratègica del territori, per on circulen tots els viatgers i les mercaderies entre les
dues metròpolis —AMB i Camp de Tarragona— se li ha d’afegir el trànsit internacional que
creua la península des de França cap al sud i cap a Madrid. El col·lapse està servit i la
dependència del Penedès del transport i la logística també. No n’hi ha prou amb que el PDTAP
“vacuni” l’Alt Penedès contra els polígons logístics. Se’n preveu un de 185 hectàrees —250
camps de futbol— al Baix Penedès. Pels qui defensen la Vegueria i no entenen d’hipocresies
del tipus “davant de casa no” el CIM se situa al centre del Penedès.
Fa uns anys
La web del PSC de fa uns anys exposava clarament —Imatge núm.8— quina hauria de ser
l’estructura viària bàsica catalana: l’Eix Transversal ja construït de Girona a Lleida passant per
Manresa i l’Eix Diagonal de Manresa al Delta de l’Ebre passant pel rere país de les comarques
implicades en les dues metròpolis. Això permetia segregar el trànsit de viatgers i mercaderies
internacional fora del moviment propi de les dues conurbacions metropolitanes. L’Eix Diagonal
es reforçava amb un eix ferroviari quasi paral·lel. Aquest, amb un pes específic sobre el
transport de mercaderies, potenciava el sistema modal dels centres logístics que es repartien
formant centres de dimensions més assequibles al territori, la qual cosa permetia dinamitzar
comarques que no tenen la pressió de les tensions metropolitanes com el Penedès.
Una ocasió perduda
Reforçar l’estructura de la xarxa bàsica del transport per carreteres al Penedès implica convertir
la comarca en un corredor per dos motius ben clars: d’una banda l’ocupació de sòl i
l’esquarterament que això representa per part de les pròpies carreteres, autopistes, autovies i
els seus enllaços i accessos —sobretot el territori agrícola de la vinya i els espais naturals
sensibles com l’eix de la Cobertera a Calafell-Bellvei—. De l’altra, la invasió sobre el territori
d’activitats relacionades amb el transport, com és la logística concentrada, però també estesa
al llarg del corredor, la qual cosa aportarà una nova imatge i una nova relació estructural del
model d’assentaments actual i, com a conseqüència, una estructura social metropolitzada.
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Sembla que les excuses per a no apostar decididament per la gran variant metropolitana de
Catalunya són de tipus econòmic, ambiental i de terminis. Els costos d’una autovia ManresaIgualada-Valls o Montblanc —Imatge núm.9— té el cost addicional, entre d’altres, d’un túnel de
15 quilòmetres. Una línea ferroviària té més costos econòmics i és més difícil de trobar
finançament, a més dels més llargs terminis d’execució.
El problema és que tard o d’hora s’haurà de plantejar una alternativa de variant al territori
intermetropolità. La llàstima és que això succeirà quan el Penedès ja haurà arribat a un grau de
degradació tal que li serà impossible cercar un model adequat a les seves reivindicacions.
Una proposta coherent
El Ministerio de Fomento en el “Estudio Informativo de la Autovía N-340 en el tramo entre
Altafulla y Santa Margarida i els Monjos” proposava una alternativa amb què estaven d’acord
els dos Consells Comarcals del Penedès i la gran majoria d’ajuntaments. El document tècnic
proposava la gratuïtat de l’autopista AP-7 de Martorell a Salou, ampliant la seva secció a quatre
carrils per banda amb tres accessos addicionals entre el Vendrell i els Monjos. Aquesta solució
—justificada pel Ministerio de Fomento com una de les més econòmiques i la que causaria
menys impacte sobre el territori— ha estat rebutjada per la Direcció General de Carreteres de
la Generalitat de Catalunya, la qual ha proposat una alternativa salvatge.
Una al·legació enverinada
Dins del període d’al·legacions del projecte del Ministerio de Fomento, la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat fa una al·legació i proposa una alternativa diferent a les
proposades pel Ministeri. Es tracta d’una autovia que sortint de la variant dels Monjos —Imatge
núm.10— es passeja cap al sud fens sinuositats, ara cap al nord entre Banyeres i l’Arboç per a
contactar amb el CIM del Logis; ara cap el sud passant entre Bellvei i la Gornal, endinsant-se
en direcció a Calafell pel corredor de la Cobertera per tal de travessar la serralada litoral. En
trobar l’autopista C-32 es col·loca paral·lela a aquesta fins a connectar amb l’actual variant de
la N-340 a Torredembarra. La seva traça obeeix només a interessos sectorials: connectar el
Logis i defugir de la capital baixpenedesenca —i es fa de la pitjor manera—. Talla una gran part
de la plana agrícola entre l’Arboç i Bellvei, es carrega el pas de la Cobertera —ja que l’autovia
de quatre carrils es posa paral·lela a la carretera existent— creant un gran pas asfaltat i fent
desaparèixer l’estructura natural de la vegetació de ribera, convertint el torrent en un canal
artificial entre les dues vies.
No és menys dubtosa la proposta de desviar la N-340 de Vilafranca a Martorell passant per
Sant Sadurní, que tot aprofitant el paral·lelisme, en alguns trams, amb la traça de l’AVE, no
deixa de produir un fort impacte, ja que no es tracta d’una carretera nacional sinó de l’autovia
A-7 amb quatre carrils per banda. La imatge que produirà passant per les vinyes de Subirats, la
Timba de Sant Sadurní i les plataformes agrícoles de Sant Llorenç d’Hortons seran
significatives. El més greu, però, és que aquesta proposta desmunta la proposta demanada per
molts ajuntaments, i els dos Consells Comarcals del Penedès, sobre l’opció que s’explica en el
paràgraf següent.
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Imatge núm. 9: Alternativa viària i ferroviària del transport internacional al pas per Catalunya

Nova estratègia en la xarxa de transport per carretera

Manresa
BCN

TRG
L’epicentre de les
comunicacions
internacionals es desplacen
del Penedès al Bages

Imatge núm. 10: Proposta d’autovia A-7 entre Vilafranca i El Vendrell passant pel Logis.
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4.6. Una proposta coherent amb el territori
L’alternativa proposada pel Ministerio de Fomento d’ampliar l’AP-7 a quatre carrils per banda
rescatant el peatge, és la més coherent per al territori ja que ordena i diferencia de manera
clara el trànsit metropolità del trànsit comarcal —Imatge núm.11— adjudicant a l’AP-7 el paper
d’eix metropolità i a la N-340 un el paper d’eix vertebrador comarcal. És la carretera nacional la
que cus els nuclis urbans i les àrees d’activitat econòmica configurant un rosari de peces
urbanes al llarg del seu recorregut. L’AP-7, en canvi, sols genera implantacions urbanes al
voltant de les seves portes d’accés i en alguns punts —com La Granada o Subirats—
comencen a aparèixer les activitats aparador. La diferent naturalesa de cadascuna d’elles fa
que una funcioni mitjançant les portes d’entrada i l’altra per “fregament” directe al llarg del seu
recorregut. Quan la N-340 passi a convertir-se en una autovia, les seves característiques de
servir al territori seran menors, els accessos seran més distanciats i adquiriran —com es pot
apreciar en el disseny del projecte— les connotacions de portes d’accés, perdent les qualitats
que fins ara té una carretera nacional, que no és una altra que la presència directa i contínua
en el territori, on el més important no és la velocitat sinó la capacitat de relació entre les parts a
les quals serveix.
En definitiva, el que es proposa és concretar el paper de cadascuna d’aquestes dues vies: Una
de gran capacitat i velocitat —amb accessos puntuals al territori Penedès— i, l’altra, de baixa
velocitat i de gran capacitat de relació entre les diferents parts urbanes del territori, podent
constituir un eix de trànsit de vehicles però també de suport a un transport públic més eficient i,
fins i tot, possibilitant l’obtenció d’un eix tou destinat a vianants i bicicletes.
Si afegim més arguments, a la Imatge núm. 12 i al quadre núm. 4, es pot apreciar que les
previsions realitzades per CIMALSA —Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya que
promociona, gestiona i administra centrals integrades de mercaderies— sobre el trànsit de l’eix
metropolità pel Penedès, comptant de l’any 2004 fins l’any 2021, no s’arribarà a doblar —de
74.394 a 124.414 vehicles totals/dia—. La previsió indica que els que sí doblaran seran els
vehicles pesats —de 14.403 a 30.464 vehicles pesats/dia—; no cal dir que per la presència del
Logis-Penedès.
Però deixant a banda la presència del Logis, observem que aquest trànsit podria ser absorbit
per l’alternativa de doblar l’autopista AP-7 en lloc de construir una nova autovia. Totes les
dades demostren que la proposta presentada pel Ministerio de Fomento és la més viable.

4.7. La xarxa comarcal
Les carreteres locals vertebren perfectament el territori i la distribució del trànsit de vehicles i
així s’ha contemplat en el PDTAP. Però s’ha deixat per a una altra ocasió recollir la rica xarxa
de camins i no s’ha valorat el paper determinant que exerceix i que seguirà exercint sobre el
territori dels assentaments més relacionats amb l’agricultura. És una xarxa que tendeix a
transformar-se per la pressió del vehicle. La secció s’eixampla, el ferm s’asfalta i les cruïlles
adquireixen dimensions exagerades. Tot plegat implica que, per un costat, ens trobem amb
camins que resten abandonats i intransitables i, en canvi d’altres, donen pas a la velocitat dels
cotxes i 4x4 relegant el seu paper fonamental de connexió viària tova per a vianants, bicicletes i
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Imatge núm. 11: Paper que juguen la AP-7 (dalt) i la N-340 (baix) en relació al contacte amb els assentaments
urbans. En blau el sòl urbà i en vermell el sòl industrial.
Elaboració pròpia
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altres mitjans gens menyspreables, sobretot si tenim en compte que, cada cop més, la societat
vol recuperar les bicicletes i el camí per anar a peu com a mitjà de mobilitat sostenible. És
potser aquest aspecte el que més es troba a faltar en el Pla. D’una banda proposa concentració
urbana per a un estalvi de la mobilitat, però no aporta solucions per al territori dispers existent.
Segurament aquestes solucions passarien per la valoració de la xarxa de camins com a
alternativa al trànsit rodat i aportaria solucions al problema de la mobilitat en territori dispers.
Són, precisament, aquests assentaments els que s’han de valorar, mimar i potenciar per a
inserir-los en el sistema sostenible que de vell antuvi han estat. La seva reconsideració dins del
model pot aportar una manera diferent i contemporània de viure.
La transformació dels camins en carreteres locals únicament s’hauria de permetre per la
necessitat de produir un pas alternatiu als voltants de Vilafranca, però això mai s’hauria de
consumar d’una manera gratuïta. Aquí s’han d’introduir mecanismes de detall i valorar el
paisatge i l’entorn on es vol produir aquest canvi. No són la velocitat ni la capacitat de la via els
elements més importants; en tot cas haurien de ser-ho els que tinguin a veure amb la
convivència d’aspectes relacionats amb el trànsit de vianants, ciclistes i també amb tot allò que
té —per què no dir-ho— relació amb el passeig i el gaudi de la bellesa del lloc.

Quadre núm. 4:
Dades del trànsit del corredor del Penedès.
Font: CIMALSA
IMD segons CIMALSA al tram de Banyeres-Arboç

N-340

AP-7

2004

2021

21.235

12614

4.196

3243

53.159

70.962

10.207
A-7

74.394
14.403

trànsit vehicles pesats
trànsit total

17.909

trànsit vehicles pesats

40.838

trànsit total

9.312

Trànsit total

trànsit total

124.414
30.464

trànsit vehicles pesats

167,24%
211,51%

4.8. Tenim recursos per a créixer?
Dins de l’apartat de les infraestructures, el Pla no considera qüestions tan importants com
l’aigua, la energia i la gestió de residus i, a més, manca una referència a les noves tecnologies
de comunicació —tot i la redacció d’un pla sobre la situació de les comunicacions a la comarca
que no s’ha incorporat, de moment al Pla Director—. Semblaria doncs important introduir
aquests elements amb el tractament adient, cosa que no es fa en el PDTAP. Aquest es mostra
més com un pla de caràcter urbanístic que pretén resoldre problemes urbanístics: el creixement
i les infraestructures viàries amb la protecció ambiental, però no aborda —amb tot el ventall de
possibilitats— altres aspectes estructurals com són els de l’energia i totes aquelles matèries
indispensables per a fer funcionar un sistema urbà.
Un dels recursos escassos, a part del propi sòl on es desenvolupen les activitats humanes, és
l’aigua. Trobem a faltar uns estudis de més fondària sobre aquest element, determinant per al
desenvolupament adequat del sistema d’assentaments urbans. L’Informe de Sostenibilitat
Ambiental es limita a dir que: “Els recursos subterranis són notables, però insuficients per a la
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Imatge núm. 12: Estudis de trànsit entorn de la construcció del Logis-Penedès.

Imatge núm. 13: Estructura urbana de l’Alt Penedès. PDTAP
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demanda de la població actual. Els aqüífers més importants estan en els terrenys argilosos i
margosos, al sector de Pacs-Sant Martí de Sarroca, a Vilobí i a les vores de la depressió.”

Quadre núm. 5: Dades de cabals i prognosi de subministrament d’aigua a
l’Alt Penedès.
Font:
ACA

Taula 5: Fonts d’abastament de la comarca de l'Alt Penedès

SUBTERRÀNIA
Q (m3/any)

FONTS D’ABASTAMENT
CONNEXIÓ
EXTERNA
SUPERFICIAL
Q (m3/any)
Q (m3/any)

6.564.565

5.335.099

55,17%

44,83%

TOTAL
Q (m3/any)

11.899.664

Taula 4: Prognosi de cabals en alta
Actual (2003)
m3/any

2.015
m3/any

2.025
m3/any

11.635.273

13.905.023

16.527.550

6.564.565

7.340.458

9.962.985

111,82%

151,77%

Increment extern

A l’annex 2 s’adjunten les dades subministrades per l’Agència Catalana de l’Aigua on es pot
apreciar amb detall les dades del subministrament d’aigua comarcal, la seva situació, les fonts
de subministrament i les previsions pel 2015 i el 2025.
El quadre núm. 5 exposa en resum les dades més determinants: el cabal exterior, que a l’any
2003 ja representava més del 44% de la demanda interna i, així mateix, les previsions per al
2015 —on la demanda externa passa a ser més del 111% dels subministraments interns— i
per al 2025 —on el percentatge sobrepassa una vegada i mitja el subministrament intern—.
Noves tecnologies
D’altra banda, per a una estructura productiva moderna, és importantíssim l’accés a les noves
tecnologies. S’ha de garantir que tot el territori tingui accés a la banda ampla, i això no es pot
deixar en mans del sector privat perquè només garantirà l’accés dins dels nuclis urbans mes
grans. Des del Consell Comarcal s’ha promogut un Pla Especial de Comunicacions; caldrà que
els resultats s’incorporin al PDTAP, amb les previsions econòmiques oportunes, per a garantir
la seva extensió per tot el territori comarcal.

5. SISTEMA D’ASSENTAMENTS

5.1. El sobre dimensionat
El PDTAP fa una descripció de l’estructura d’assentaments i valora la situació del planejament
vigent en els respectius municipis.
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L’avaluació de la capacitat d’extensió dels municipis derivada del planejament vigent en data de
2004 —ara és més elevada— és, segons afirma el PDTAP “Una de les primeres constatacions
en els estudis de la capacitat de població de la comarca és que el sòl classificat actualment és
suficient per doblar la població de la comarca i és superior a les hipòtesis d’increment de
població previstes per als propers 25 anys.”
Les dades són importants perquè afloren un dels problemes dels municipis, el que té a veure
amb el seu finançament. El creixement urbanístic com a base dels ingressos municipals es veu
reflectit amb la desproporció de determinats municipis a l’hora de qualificar sòl urbanitzable.
En el quadre núm. 1 i 2 de l’apartat 2.3 es detallen les capacitats de sòl residencial i industrial
amb què compten els municipis, i les possibilitats d’arribar fins els anys 20 d’aquest segle amb
aquestes reserves, comptant que el creixement demogràfic i de construcció d’habitatges,
sobredimensionat, tal i com afirma el PDTAP, es mantingui constant.
A tot això cal afegir-hi la desproporció de previsió de sòl, en determinats municipis, —gràfic
núm. 7— amb el rànquing dels municipis amb la reserva de sòl en relació al sòl urbà. S’observa
que ja a principis del 2.000 la gran majoria de municipis tenen una reserva de sòl molt per
sobre del 30% que proposa el PDTAP com a criteri de creixement estratègic.
Quan s’observa el detall de determinades reserves de sòl, sobretot residencial, —quadre núm.
6— es descobreix que la meitat de les reserves es troben en municipis allunyats de les
comunicacions i amb una població que amb prou feines sobrepassa els 2.000 habitants. No es
té coneixement si a hores d’ara s’han revisat aquestes previsions, però en tot cas, serveix per a
constatar que la problemàtica d’aquestes reserves està en que majoritàriament van destinades
a les segones residencies i la seva localització s’ubica en indrets de característiques forestals,
Gràfic núm. 7
Proporció del sòl urbanitzable/sòl urbà dels municipis de l’Alt Penedès.

Sol Urbanitzablele/Sòl Urbà

2,00

Dades 2001

Dades DPTOP i elaboració pròpia
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Sant Llorenç d'Hortons

Gelida

Sant Pere de Riudebitlles

Torrelavit

Font Rubí

Santa Margarida i Monjos

Olèrdola

Viloví del Penedès

Mediona

Pacs del Penedès

Avinyonet

Castellví de la Marca

Les Cabanyes

Sant Martí Sarroca

Sant Sadurní

Sant Cugat Sesgarrigues

La Granada

Vilafranca del Penedès

Pontons

Castellet i la Gornal

0,00

Sant Quintí de Mediona

0,20
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paisatgístiques i topogràfiques no massa adients per al seu desenvolupament residencial.
Aquesta situació produeix desequilibris territorials que s’haurien necessàriament de corregir a
través del PDTAP proposant una revisió de la situació, ajustar-la a les necessitats del municipi i
en funció de l’estructura de distribució del model territorial comarcal. Però això està lluny de
complir-se. En l’apartat del PDTAP sobre els planejaments que es tramiten en el moment de
redactar-lo, molts municipis superen en escreix les seves pròpies previsions ja de per sí
exagerades amb respecte el PDTAP 9.

Quadre núm.6: Relació de sòl residencial en relació a la
població existent.
Dades: DPTOP i pròpies
Previsions de sòl residencial
MUNICIPI
Residencial
ha de sòl
Pontons
91,53
Castellet i la Gornal
87,85
Mediona
58,64
Avinyonet del Penedès
43,73
Sant Martí Sarroca
25,73
Sant Quintí de Mediona
25,37

Totals

332,85

% del total
Habitants comarcal
498
13,84%
1.919
13,29%
2.083
8,87%
1.591
6,61%
2.849
3,89%
2.039
3,84%

10.979

50,34%

Equilibri de les plusvàlues
L’equilibri proposat en el PDTAP sobre el repartiment de les plusvàlues generades per les
grans implantacions d’activitats econòmiques —i que és concreta en l’article 5.3 de la
Normativa urbanística del PDTAP— és un dels aspectes més rellevants del Pla: “L’execució
del planejament, pel que fa als elements de caràcter comarcal i intermunicipal, inclosos en el
sistema central, es desenvoluparà mitjançant la creació d’organs de cooperació intermunicipal
que adoptaran la figura jurídica que, en cada cas, es consideri més adient; mancomunitats,
convenis, consorcis o altres.”.
Caldrà veure quins elements són considerats de caràcter comarcal i intermunicipal. S’ha de
reconèixer l’esforç que s’ha fet per a introduir mecanismes de reequilibri territorial amb les
dificultats que representa el fet d’aglutinar competències urbanístiques que corresponen a les
autonomies municipals. No cal dir que seria convenient —per abordar amb unes mínimes
possibilitats d’èxit— la possibilitat de mancomunar tot el planejament que sobrepassés el
considerat creixement natural d’un municipi i que les plusvàlues es repartissin de manera més

9

“El planejament de Castellet i la Gornal... majoritàriament es caracteritza per la previsió de creixement de la major part
dels seus nuclis històrics, rurals i àrees especialitzades... les noves delimitacions de sòl urbà o urbanitzable suposen un
increment del 33 % respecte l’anterior pla, presentant contradiccions en relació a les propostes del PDT, particularment
en la delimitació de nous sectors urbanitzables vinculats als assentaments històrics, superiors a les estratègies de
reequilibri que es proposen, o a àrees residencials especialitzades que en alguns casos són totalment contradictòries
amb les estratègies definides pel PDT.”
“El planejament de Sant Llorenç d’Hortons presenta també aspectes contradictoris amb les propostes del PDT, tant pel
que fa a temes d’estructura territorial com per les estratègies de creixement dels nuclis històrics i per la previsió de
noves àrees especialitzades... el sòl urbanitzable corresponent al creixement del nucli principal supera, en extensió, els
criteris de l’estratègia de creixement moderat, i les noves àrees especialitzades residencials no s’ajusten als criteris de
dinàmica ni de posició que el PDT definiex, en general, per a tota la comarca... En conjunt, les noves àrees delimitades
suposen un increment del 171% de sòls urbans o urbanitzables, molt per sobre de les estratègies de creixement
determinades pel PDT...”
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global per tot el territori comarcal, entre municipis generadors d’activitats i els generadors de
qualitat ambiental. Tot i això, en l’article següent de la Normativa del PDTAP, el núm. 5.4,
delimita una mica més quines són les actuacions susceptibles de repartir les plusvalues: “La
creació de nous polígons industrials o, en general, noves àrees d’activitat econòmica i, en el
seu cas l’extensió de les existents, quan, per la seva dimensió, tinguin efectes que
transcendeixin de l’àmbit del municipi, ha d’anar associada a un acord intermunicipal que
permeti repartir de manera equitativa els beneficis i les càrregues de l’actuació”.
Aquest és un dels punts clau del Pla, del seu desenvolupament correcte se’n derivaran
beneficis territorials a una escala superior, per tal de superar els egocentrismes municipals que
encotillen els processos territorials necessaris per a una bona planificació i equilibri comarcal.

5.2. El corredor no és el model

Criteris d’ordenació
La voluntat de concentrar els creixements en aquelles franges territorials que gaudeixen de
major accessibilitat és coincident amb el procés que s’està produint des de fa molt temps al
llarg de la N-340 i a les entrades de l’autopista AP-710.
Però cal no confondre el corredor metropolità —AP-7, N-340— amb les polaritat territorials. Hi
ha dues polaritats urbanes d’escala gran: Vilafranca i el seu entorn i Sant Sadurní i l’eix del
Bitlles —imatge núm.13—.
Seria més encertat parlar de corredor metropolità si ens referim a les infraestructures viàries i/o
ferroviàries i parlar de nodes, nuclis o eixos de desenvolupament urbà quan ens referim a
l’estructura dels assentaments territorials. Associar aquests dos conceptes, però, deixa de
banda una bona part del territori que també cal que entri en joc.
Estarem d’acord que el creixement s’ha de concentrar en les parts del territori que gaudeixen
de major accessibilitat —Vilafranca té tres de les portes de l’AP-7 i Sant Sadurní la quarta—
però sense que això representi deixar de banda com estructurar la resta del territori. En dades
del 2001 es comprova que al nucli comarcal —quadre núm. 7— hi viu la meitat de la població i
les previsions de sòl eren de més de la quarta part de sòl residencial i del 41% del sòl
industrial. A l’eix Sant Sadurní-Bitlles —quadre núm.8— hi viuen un 20% de la població i es
troba prop d’una quarta part del sòl residencial i industrial.

Es pot comprovar la importància dels dos pols urbans ja que en ells s’hi concentren el 70% de
la població, tenen una reserva de sòl equivalent a la meitat de la capacitat de la comarca, així
com les dues terceres parts de les reserves de sòl industrial. Són per sí mateixos uns centres
potents abans que el PDTAP proposi potenciar aquests nuclis com a creixement estratègic.

10
Si el desenvolupament urbà de la comarca requereix d’extensions més o menys considerables de sòl destinat a la
residència i a les activitats, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia han de polaritzar aquest desenvolupament,
amb la participació d’altres municipis del corredor.
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S’ha de mencionar que la reserva de sòl residencial té un factor addicional: el sòl residencial
previst en tres municipis que no formen part dels dos nuclis centrals esmentats —ens referim a
Pontons, Castellet i Mediona— els quals posseeixen 238 Ha., equivalent al 36% de les
previsions del sòl residencial comarcal; tanmateix, la seva població no sobrepassa els 5.000
habitants. Per la posició d’aquests municipis es pot deduir que no es corresponen amb els
criteris del model que proposa el PDTAP i, per tant, caldria reconsiderar la seva transformació.

Quadre núm. 7:
Dades del nucli comarcal. Elaboració Idescat i pròpia
Nucli Comarcal

Població
1.754
3.084
6.221
36.687
890
48.636

Granada, la
Olèrdola
Santa Margarida i els Monjos
Vilafranca del Penedès
Sant Cugat Sesgarrigues

1,80%
3,20%
6,40%
37,90%
0,90%

50,25%

Previsons de sòl al nucli comarcal
MUNICIPI
Residencial % del total AP Industrial
ha de sòl
ha de sòl
Vilafranca del Penedès
120,41
113,26
Santa Margarida i els Monjos
21,85
30,45
La Granada
16,57
12,54
Olèrdola
7,06
6,22
Sant Cugat Sesgarrigues
5,50
9,89
Total ha sòl
172,36
171,39
25,92%

Quadre núm. 8
Dades del l’eix del Bitlles.

% del total AP

41,09%

Elaboració Idescat i pròpia

Eix Bitlles
Sant Sadurní d'Anoia
Mediona
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Quintí de Mediona
Torrelavit

11.617
2.083
2.246
2.039
1.232
19217

12,00%
2,20%
2,30%
2,10%
1,30%
19,86%

Previsons de sòl a l'eix del Bitlles
MUNICIPI
Residencial % del total AP Industrial % del total AP
ha de sòl
ha de sòl
Mediona
58,64
17,52
Sant Sadurní d'Anoia
50,08
67,99
Sant Quintí de Mediona
25,37
9,33
Sant Pere de Riudebitlles
11,13
1,64
Torrelavit
8,68
1,65

Total ha sòl

153,9

23,27%

98,13

23,39%

Si no es quantifiqués el sòl residencial previst en aquests tres municipis esmentats, el nucli
comarcal tindria el 40% i l’eix del Bitlles el 35% —entre els dos el 75%— tres quartes parts del
total. De fet, el potencial de creixement dels dos pols urbans és de més de 11.000 habitatges i
33.000 habitants, que corresponen a la meitat del creixement previst fins a l’any 2025.

5.3. Propostes utòpiques

Desenvolupament del nucli penedesenc
El nucli comarcal format pels municipis més desenvolupats —Vilafranca, Els Monjos, Olèrdola,
La Granada i Sant Cugat— formen el centre comarcal urbà de la comarca. La planificació
d’aquests municipis s’ha de fer en conjunt. Mancomunar la planificació estratègica, com a
mínim.
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Els criteris haurien de passar per la consideració del paisatge de la vinya i evitar el creixement
en taca d’oli com s’està produint —veure Imatge núm. 5—. El paisatge agrícola i el paisatge
urbà s’haurien de mesclar, mitjançant els parcs agrícoles, com el que es pretén fer a les Clotes,
o bé mantenint l’agricultura activa prop de la ciutat —Imatge núm. 14—. D’aquests criteris
dependrà l’equilibri entre creixement urbà i paisatge agrícola i que en resulti un model més
proper la mida del territori.
El nou centre modal penedesenc.
D’aquest planejament integral ha de sortir la localització de la futura estació de regionals,
encara per resoldre. Les propostes exposades en apartats anteriors vindrien matisades per la
idea que no és necessari que l’estació estigui enganxada a la ciutat, ni que es hagi que crear
un nou barri al mig de l’espai agrícola. Seria preferible aprofitar estructures existents, crear-les
a prop d’algun nucli o infraestructura existent que no destrueixi l’espai agrícola “a camp obert”.
L’estació de regionals hauria d’anar relacionada amb una estructura de xarxa viària més
senzilla, que donés una lectura menys conflictiva i més clara del territori —veure Imatge núm.
15—. El corredor metropolità=AP-7, el connector de la Vegueria=C-15 i l’eix vertebrador
penedesenc=N-340, serien els tres eixos fonamentals del territori i cadascun d’ells tindria una
funció especifica. El sistema de transport públic es recolzaria sobre aquests eixos, compresos
tant el transport per carretera com el ferrocarril. El punt d’encontre entre els tres eixos podria
situar-se a l’estació de regionals: així l’intercanvi entre els diferents mitjans de transport seria
més eficaç i efectiu mantenint, al mateix temps, un equilibri amb el suport biofísic del territori.
La relació del territori “rural”
Tot i que la xarxa de carreteres i l’estructura de les poblacions segueix la lògica de créixer
sobre els seus propis eixos, cal considerar les potencialitats del territori i del paisatge, ja que
aquests posseeixen unes característiques homogènies que possibiliten establir relacions
transversals a aquests —Imatge núm. 16—.No només cal definir els corredors de trànsit, cal
establir les relacions dins d’un mateix territori i que aquest es pugui relacionar per altres
mitjans, no només els vehicles a motor. Anar a peu o en bicicleta són mitjans que l’actual
legislació demana tenir en compte i que cal plantejar conjuntament amb les propostes
d’organització de l’espai territorial coordinat amb l’estructura del paisatge. Aquest,
possiblement, sigui un dels grans buits del PDTAP.
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6. A MODE DE RESUM
El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès és una eina necessària que cal mimar i millorar entre
tots. Donada la situació estratègica de la comarca, i les enormes possibilitats de
desenvolupament d’aquesta, el perill radica en la inevitable pressió que es pot arribar a exercir
sobre el territori, subjecte a unes dinàmiques que entren en competència directa amb els usos
tradicionals de la comarca.
Les crítiques que s’han expressat en el present informe volen contribuir a millorar determinats
aspectes que han passat desapercebuts o bé —donades les circumstàncies socials o
polítiques— no s’han pogut desenvolupar en tota la seva dimensió.
En primer lloc hauríem de referir-nos a la timidesa amb que s’ha introduït el concepte del
paisatge i el protagonisme del territori agrícola en la determinació del model del territori.
També passa de puntetes per tot el que representa l’estructura viària i els assentaments
dispersos de la plana agrícola que hauria de ser el moll de l’os del Pla.
Entre els aspectes que intencionadament no s’han tractat amb visió més oberta i transparent
estindriem l’assumpte del Logis-Penedès, que tot i afectar directament l’estructura social i
econòmica de l’Alt Penedès, i admetent la seva existència, el Pla no recull els seus efectes. Per
contra, fa passar el ferrocarril de mercaderies pel seu territori. Aquesta situació posa en
evidència la necessitat de que el Pla hauria d’abraçar un àmbit més gran —que vindria a ser tot
el Penedès— o si més no, aquest territori entre metròpolis que té uns trets comuns, com són
l’estructura agrícola, la organització urbana i la funció de corredor metropolità.
No ha quedat prou clar tot el que fa referència al ferrocarril, els traçats, la coordinació amb les
altres xarxes viàries, així com les perspectives de viabilitat en l’execució i la simultaneïtat amb
la construcció del sistema viari d’autopistes i carreteres. Dóna la sensació que s’han fet
propostes a corre-cuita sense valorar la seva implantació, viabilitat ni valorar amb cura els
costos que això representa i sí realment es tindran recursos.
Al Pla hi consta —però no s’enfronta decidida i obertament— quan exposa un dels problemes
més importants del territori: el creixement demogràfic. En part, pel que se’n desprèn, ja
l’interessa perquè un dels objectius és preparar la comarca per a un elevat creixement
demogràfic. Però no es pot obviar la gran reserva de sòl per al creixement residencial i
industrial, lligat al procés frenètic de construcció d’habitatges que s’està portant a terme en els
últims anys. Caldrà afrontar-ho, si es vol reconduir la situació, per tal d’aconseguir els objectius
de conservar el paisatge vinícola i la qualitat de vida actual.
Sobre les qüestions de recursos no s’ha abordat el problema de les limitacions de l’aigua —de
vital importància— i el Pla no afronta el tema dels recursos energètics ni l’accés a les noves
tecnologies, entre altres, que acabin d’arrodonir el PDTAP.
Com ja s’ha comentat, un dels aspectes més interessants és la possibilitat que el PDTAP pugui
establir uns mecanismes compensatoris entre municipis en funció de la seva situació
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estratègica. Caldrà desenvolupar-ho seriosament, concretar i assegurar tot aquest procés. Així
mateix, caldrà implicar a la resta del territori del Penedès. No fer-ho representarà accentuar
encara més els desequilibris existents.
Finalment, sols demanar als agents socials, econòmics i polítics del territori perquè vetllin amb
la finalitat que s’arribi a bon terme —sobretot quan aparegui el Pla Territorial Parcial de la
Regió Metropolitana de Barcelona— perquè els objectius aconseguits i reivindicats des del
territori no quedin diluïts davant les grans necessitats i les grans urgències de la Regió
Metropolitana de Barcelona.

Penedès, dos d’abril de 2007

Pau Batlle Solé
Arquitecte
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Imatge núm.14:
Esquema tensional entre el nucli comarcal i l’espai agrícola.

Elaboració pròpia
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Autopista metropolitana
Eix vertebrador Penedès
Eix connector Vegueria
Imatge núm. 15:
Elaboració pròpia
Esquema genèric alternatiu infraestructures viàries.

Node central Territorial
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Eix funcional territorial
Imatge núm. 16:
Esquema genèric alternatiu relació territorial.

Elaboració pròpia

Àmbit de relació territorial

