4

Opinió

La Terra 436
Juny 2017

La veu autoritzada

carta del lector

Aturem l’agroparc a l’Alt Penedès

Carta a l’alcalde de Caldes a propòsit de
la revalorització de l’horticultura urbana

Enric Condominas

Membre d’StopAgroparc

D

es de fa un temps, el futur del Penedès torna a estar d’actualitat. A vegades, perquè
hi ha bones notícies, com l’èxit dels nostres vins i caves arreu del món, o la consolidació
de l’enoturisme. Són informacions que confirmen
la bona salut d’una comarca que ha sabut apostar
per un model econòmic propi que es basa en la coexistència harmònica entre la indústria, l’agricultura i l’enoturisme i que, per tant, ens fan ser optimistes de cara al seu futur.
Però també arriben notícies que presagien canvis en aquest model. Poden ser anuncis de possibles modificacions urbanístiques o de projectes
empresarials que el poden malmetre seriosament. Són informacions que tornen a posar en
qüestió el valor i la utilitat del sòl no urbanitzable. Hi ha qui sosté que ha de ser només una guar-

No estem en contra del projecte, sinó
de la forma que es vol fer: instal·lar
en sòl no urbanitzable indústria,
zona logística i parc turístic
diola de futur sòl urbanitzable, però d’altres, en
canvi, considerem que és un actiu econòmic, paisatgístic i ecològic que cal preservar.
Fa uns mesos, el Grup Ametller va presentar
públicament el projecte denominat l’Agroparc,
que pretén desenvolupar en una finca rústica de
121 hectàrees, entre els termes de Sant Llorenç
d’Hortons i Gelida (Alt Penedès).
Què vol ser l’Agroparc? Segons el grup promotor, un conjunt agroindustrial i turístic, format
per una zona industrial de més de 14 hectàrees
equipada amb naus, magatzems i altres instal·
lacions, i per un aparcament de 2.000 places, ca-
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paç d’acollir uns 200.000 visitants cada any.
I em podríeu preguntar: Quin és el problema?
Doncs que l’Agroparc es vol fer en sòl no urbanitzable. Seguint textualment l’explicació del promotor en la presentació del projecte: “Les activitats agràries de l’Agroparc necessiten que la
seva implantació estigui en sòl no urbanitzable
per raons de proximitat al lloc de producció i a
la vegada al consumidor”.
La plataforma StopAgroparc neix arran de la
preocupació d’un grup de veïns per l’impacte negatiu que estem segurs que tindrà l’Agroparc en el
nostre territori. Però que quedi clar, no estem en
contra del projecte, sinó de la forma com es vol fer.
Contra el model del Penedès • Estem en contra de
la possibilitat, de dubtosa legalitat, d’instal·lar en
sòl no urbanitzable una indústria de transformació de productes agraris no produïts en la mateixa finca, una zona logística per als seus elaborats
i un parc turístic semblant a Port Aventura, sense
cap vinculació amb el nostre propi model turístic basat en l’enoturisme.
I us faig les següents preguntes: És possible fer
modificacions urbanístiques a mida de qui les demana? Per què aquesta activitat industrial no es
pot desenvolupar en sòl industrial? Per què hem
de malbaratar el sòl no urbanitzable? És què no hi
ha terrenys industrials al Penedès?
Tant a Sant Llorenç d’Hortons com a Gelida hi
ha sòl industrial disponible. Són zones des d’on
el grup Ametller podria acostar els seus productes elaborats a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana.
No hi ha dubte que l’última paraula sobre
aquest projecte la tindran els polítics. El mateix
conseller d’Empresa i Coneixement, referint-se a
l’Agroparc, va manifestar que calia posar en una
balança els pros i contres, tenint en compte el benestar del territori i dels ciutadans.
Conseller, la plataforma StopAgroparc li pren
la paraula. Voldrem, de vostè o dels polítics que
correspongui, que ens expliquin els beneficis que
per al territori i els ciutadans justifiquen la decisió
final, sigui quina sigui. Però deixi’ns recordar-li
que, sovint, els beneficis a curt termini de què gaudeixen alguns, comporten pèrdues a llarg termini
per a molts d’altres. Són aquells que no van participar en els guanys dels primers.
https://stopagroparc.cat

Amaranta Fontcuberta. Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
Fa 6 anys que he marxat de Caldes per fer recerca en biologia evolutiva a l’estranger. Quan els meus amics europeus venen de visita, els porto a fer el tour de Caldes i
ens aturem a la barana del gran balcó de les hortes. Estan meravellats. Als països d’on vénen els meus amics, la
gran tendència avui en dia és de potenciar el cultiu d’aliments a proximitat dels llocs d’habitatge. La gent reclama productes ecològics, locals, de proximitat.
Senyor alcalde, no s’equivoqui. Els turistes del futur
no voldran aparcar el cotxe. Els turistes europeus de Caldes The Thermal Village voldran sopar al restaurant local
verdures collides el mateix dia a les hortes i admirar el
gust de l’oli de les Cremades. I en comptes de passejar per
un parc enjardinat amb barbacoes, voldran fer una caminada guiada pels senders de Caldes per conèixer l’essència de la Mediterrània. De ciutats amb carrers per a
vianants ja n’hi ha prou i de més famoses. No és això el
que Caldes té per oferir al món. Des de l’estranger, una
comprèn que Caldes és únic perquè les pedres són velles
de veritat. Perquè podem anar al bosc sense el cotxe. Perquè hi ha pagesos que poden viure de conrear verdures
en un país que cau a la trampa del turisme sense escrúpols. És un poble viu el que fascina els meus amics europeus. Estimat alcalde, comprengui, ara que som a temps,
quin és el veritable patrimoni de Caldes. Salvem les hortes i les Cremades. Ni parcs ni pàrquings, ens calen camps!
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Signen un conveni amb Katae Energia
En virtut del conveni signat amb Katae Energia, el 10 de
maig, Unió de Pagesos ofereix serveis avantatjosos als
afiliats en l’àmbit de l’estalvi energètic i la utilització de
fonts netes de combustible no fòssil. Katae Energia ofereix
productes com l’Agrosolar i l’Agroterm, que no creen
residus, requereixen poc manteniment i proporcionen
rendiments elevats (vegeu pàgina 26). • M. C.
Blup i Blop

