Nota de premsa
Els grups en defensa del Penedès valoren els plans
territorials del PTPCT i el PDTAP.
Avancen que s’agruparan en una plataforma anomenada “UNIÓ DE
PLATAFORMES” a de cara a elaborar un manifest de denuncia de tots els
assumptes a escala nacional.
El Vendrell, 11 de febrer de 2008: Els grups en defensa del territori del Penedès:
ADEMA de Sant Sadurní d’Anoia, Associació per a la salut i el medi ambient de Santa
Margarida i els Monjos, Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya),
Col·lectiu per la defensa de Moja, Grup de Medi Ambient de Subirats, Grup Ecologista
del Vendrell - Baix Penedès (GEVEN) i Plataforma No Fem el CIM (Baix Penedès)
valoren el planejament territorial que s’està duent a terme des de la Generalitat.

L’aparició de l’autovia del CIM contrària a la demanda del
territori.
Els dos plans són coincidents en proposar l’autovia A-7, alternativa a la N-340. Però
aquesta traça, llevat del tram Monjos-Vilafranca, ocupa uns terrenys que manlleva dels
espais agrícoles. No té gens en compte el territori per on passa causant greu impacte
a l’espai agrícola i fragmentant la unitat paisatgística de la comarca. És el quart cinturó
encobert.
En el seu moment, fa uns anys, la majoria d’Ajuntaments del Penedès i els seus
Consells comarcals van adreçar al·legacions a favor de l’alternativa al primer
avantprojecte d’autovia, promogut per Fomento, de l’N-340 des del Mèdol a Sant
Cugat Sesgarrigues.
La proposta consistia en ampliar a quatre carrils per banda l’autopista AP-7, amb els
mateixos costos d’inversió, del Mèdol fins a la variant existent de l’N-340 dels Monjos i
alliberar el peatge local a canvi de no construir l’autopista que ara es proposa.
Amb això s’aconseguien objectius molt importants:
a. Evitar l’impacte de 130 noves Ha. d’afectacions sobre el territori agrícola –El
Logis té 185 Ha.- ja que l’ampliació a quatre carrils de l’AP-7 representa molt poca
afectació de nous terrenys i, per tant, s’evita l’esquarterament del territori i el seu
paisatge vitivinícola (veure gràfic 2).
b. Un estalvi considerable de costos de construcció ja que el 40% de les
inversions es destinen a indemnitzar la companyia concessionària de l’autopista, el
que representa de passada un estalvi per a les butxaques dels penedesencs a l’hora
de circular per ella.
c. Condicionar el trànsit a través en un sol corredor evitant la duplicitat de vies que
desenvolupen la mateixa funció, amb la greu contradicció que una és de peatge -l’AP7- i l’altra no –l’autovia-. Aquesta és una proposta que la plataforma NofemelCIM ha

defensat repetidament, perquè possibilita tenir una carretera estructurant del territori
amb trànsit local amb un eix de transport alternatiu, —la N-340—, mentre que l’AP7
aniria destinada al trànsit metropolità, amb gratuïtat pel Penedès.

Què s’ha fet, des d’aquestes institucions, per aconseguir
l’objectiu que varen recolzar i assumir?

Les contradiccions polítiques: pels seus actes els reconeixereu
On és el compromís adquirit pels Consells Comarcals del Penedès quan es van
manifestar contraris al CIM i a favor de la defensa d’un territori Penedès lliure
de logística?
La gent del Penedès que varem confiar en aquestes institucions ens sentim decebuts.
Tot aquest afer ens diu ben poc a favor de la classe política, ja que transmet un
absolut menyspreu per les institucions que representen. Els seus bons propòsits es
queden en paper mullat davant les seves actuacions.
Recordem que van ser justament els Consells Comarcals de l’Alt i Baix Penedès, i la
gran majoria d’ajuntaments, els capdavanters en votar la moció en contra de la
instal·lació del CIM, ja que el consideraven desmesurat i contrari als interessos d’un
territori que defensa la seva economia del vi i el seu paisatge vitivinícola.
Des dels Consells Comarcal, des de molts ajuntaments i des dels grans partits polítics
no s’ha fet res per defensar les propostes que neixen del propi territori, —demanar no
al CIM i la proposta d’una nova cultura del territori—, ningú ha mogut un dit per molt
que s’omplin la boca de bones intencions, en la majoria de cassos és per “figurar”
davant la galeria i en altres una actitud hipòcrita que amaga la veritable realitat: el
menyspreu cap a la gent del territori.
Recordem també les raons per les que estem en contra:

La malversació de l’espai agrari.
Llum verda als vehicles pesants
Aquesta autovia que proposen, tant el PDTAP com el PTPCT, passarà a tocar dels
terrenys on està previst el futur Logis i serveixi per absorbir l’increment de trànsit
pesant previst per la seva activitat.
El gràfic núm. 1 elaborat per Cimalsa –quadre núm. 1- mostra l’evolució del trànsit
entre el 2004 i el 2021 de l’AP-7 i N-340 on d’una mitjana diària ―IMD― de 14.403
vehicles pesants per dia el 2004 es passaria, el 2021, a 30.464 vehicles pesants
diaris, o sigui més del doble, mentre que els lleugers només ho farien una vegada i
mitja. (En el gràfic núm. 1 de previsions de trànsit pel 2021 es pot apreciar la relació entre Autovia i CIM.)

L’autovia prevista pel PDTAP i el PTPCT condemna la vinya del Baix
Penedès
L’efecte inductor de l’autovia, no tant sols afavoreix la implantació del CIM, sinó també
la creació, al llarg del seu recorregut, d’altres instal·lacions industrials i logístiques que
desfarà, com un glaçó de gel, les esperances posades en la voluntat de posar mesura
a un fenomen contrari al territori vitivinícola i que acabarà abocant el Baix Penedès al
monocultiu logístic i a l’Alt a l’alteració de les seves pretensions de protecció del seu
paisatge.

Les contradiccions d’un sistema que amaga la seva
insostenibilitat i satura el territori Penedès amb més
infraestructures.
Afirmar que el sistema logístic internacional que es vol tenir parada al Penedès és
sostenible és fals. La intermodalitat que asseguren tindrà el futur LOGIS no és tal. El
Pla Director de l’Alt Penedès preveu un ferrocarril especialitzat en mercaderies, però
només de l’Arboç a Martorell. No es preveu cap línia cap a Tarragona.
Un sistema intermodal, intercanvi de medi de transport –carretera- ferrocarril-, no es
pot produir amb una branca sola de ferrocarril.
El traçat del ferrocarril de mercaderies cap al Camp de Tarragona té seriosos
problemes. El Penedès mateix es troba creuat per infinites vies de comunicació i
transport.
La logística impregnarà la plana agrícola del Penedès fent desaparèixer definitivament
el fet diferencial respecte a altres territoris propers a la metròpoli: el paisatge agrícola.
Per això sempre hem proposat el sistema que el mateix PSC en el seu moment va
dissenyar, la variant de l’eix diagonal –Manresa-Igualada-Montblanc- com a nou
corredor del transport de mercaderies fora de l’àmbit del Penedès i de les dues àrees
metropolitanes.

Per tot això demanem la retirada dels dos plans pel que fa a les
infraestructures previstes i de que els consells comarcals i els
ajuntaments que han dit no al CIM i sí a una altra cultura de fer territori es
pronunciïn i actuïn en conseqüència, la confiança amb ells està pendent
d’aquesta actitud.
“UNIÓ DE PLATAFORMES”: una eina al servei de les reivindicacions
territorials.
Com a punt final es va manifestar que els grups presents s’estaven preparant per
formar part d’una plataforma reivindicativa anomenada “UNIÓ DE PLATAFORMES”
amb la intenció d’elaborar un manifest de cara a les properes eleccions generals de
denuncia a escala nacional que agrupi a gran part dels grups, plataformes i
associacions que treballen i lluiten per millorar i fer més sostenible el territori català.

Quadre 1
IMD segons CIMALSA al tram de Banyeres-Arboç
Any
N-340

AP-7

2004

2021

21.235

12614

4.196

3243

trànsit total
trànsit vehicles pesats

53.159

70.962

trànsit total

10.207

17.909

trànsit vehicles pesats

40.838

trànsit total

A-7

9.312

Trànsit total
Total pesats
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74.394
14.403

19,36%

124.414
30.464

trànsit vehicles pesats
167,24%
24,49%

211,51%

Quadre 3
Inversions per ampliació de l'AP-7 + alliberar el peatge local + amplació a 4
carrils per banda

trams

Longitut
km.

%
d'indemnitza
cions a
l'empresa
d'autopistes

Sobre
Inversions Alliberar
peatge explotació
en l'AP7
(M€)
(M€)
(M€)

El Mèdol-El Vendrell

16,20

135,50

71,28

9,61

80,89

59,70%

El Vendrell-Monjos

19,80

90,42

12,53

13,70

26,23

29,01%

Monjos-Sant Cugat

13,98

42,31 segueix per la variant N-340 existent

49,98

268,23

5,37 M€/km.

107,12

39,94%

Dades extretes de l'estudi informatiu EI-1-T-09 de l'empresa Ibering Idasa
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