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1. Història

Ja fa uns 10 anys que, a instància del govern de CiU d’quells moments a la Generalitat, 
plana l’ombra de la instal·lació d’un centre logístic al Baix Penedès (primer CIM, després 
Logis Penedès), entre els municipis de l’Arboç, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels 
Domenys. El rebuig a aquest projecte de la població dels municipis implicats i de tot el 
Penedès s’ha fet sentir a diversos nivells com manifestacions, creació d’una plataforma 
ciutadana, presentació d’al·legacions,...

ERC, tant a nivell local, com comarcal al Baix Penedès, com regional al Penedès, com 
nacional, sempre ha mostrat la seva oposició a la construcció d’aquest centre logístic per 
diverses raons:

! -L’arriscada aposta de Logis que es presenta es basa en els principis de logística 
obsoleta dels anys 90, totalment inacceptable actualment: l’ús de desenes de milers de 
camions per moure les mercaderies no és una opció viable. En aquests moments la 
mobilitat de la comarca ja està greument saturada, i l’arribada d’un Logis amb  mentalitat 
dels anys 70 seria catastròfica.

! -El territori dels municipis afectats, i, de forma directa, la comarca del Baix Penedès 
i el Penedès en general, es veurien perjudicats greument pels diversos impactes 
ambientals, especialment el de la combustió permanent de milers de camions que volen 
fer-hi passar.

Esquerra Republicana de Catalunya, davant de les darreres informacions en les què CiU 
defensa l’actual LOGIS PENEDÈS, incloent-lo en el present Pressupost de la Generalitat 
sota arguments com “l’actual Logis és acceptable per CiU per la reducció de 406 a 180 
hectàrees”, o “per donar prioritat al transport intermodal, és a dir, per tren i no per 
carretera” o “per la diversificació de l’activitat que oferirà”, ja que no serà només un 
centre logístic, “sinó que també tindrà indústria i agricultura”, per acabar amb una frase 
històrica “CiU està convençut que serà sostenible i que no contaminarà”.

Avui en dia, sota l’excusa de la crisi, amb l’augment de l’atur fins a nivells brutals arribant 
a ser la comarca de Catalunya amb més atur i amb una qualificació professional mitja/
baixa real, els polítics hem de buscar i trobar les millors solucions per a generar treball, 
riquesa i donar una sortida digna a les famílies de la nostra comarca. I tot això ho hem de 
fer sense oblidar la nostra ideologia, buscant les solucions més viables, amb menor cost 
econòmic i sent respectuosos amb el medi ambient que vam trobar dels nostres pares i 
que volem deixar als nostres fills.

Hem de recordar que, el novembre 2007, representants del consell comarcal de tots els 
grups polítics amb  els alcaldes de L’Arboç, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels 
Domenys vam realitzar una reunió amb el Sr. Nadal Director General d’Infraestructures i 
representants del Parlament dels grups de govern; i en aquella reunió la comarca, COM 
UNA SOLA VEU, va seguir defensant el NO AL LOGIS PENEDÈS, pels motius prou 
coneguts de tots. Es va arribar, inclús, a oferir per part del Sr. Nadal que acceptéssim 
inicialment un Logis d’unes 40/50 hectàrees, sent rebutjat frontalment pels alcaldes Joan 
Plana de l’Arboç, Josep Maria Abril de Banyeres, i Martí Ventura de Sant Jaume dels 
Domenys, sent recolzats pels representants comarcals, amb el seu President al front Sr. 
Jordi Sánchez.
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No podem acceptar, no som ingenus ni ens deixem enganyar per CiU quan diuen que la 
Participació Ciutadana ara no toca, que ja escoltaran a tothom quan s’elaborin el Pla 
Parcial i el Pla Especial. Ho han de dir clar: vostès no han escoltat mai el territori, ni ho 
volen fer. 

No podem acceptar, no som ingenus ni ens deixem enganyar per CiU quan parlen de 
reduir de 406 a 180 hectàrees; el Sr. Nadal ja ens oferia una Logis de 40/50 hectàrees i 
vostès en aquella reunió també van dir que no i van sortir de la sala.

No podem acceptar, no som ingenus ni ens deixem enganyar per CiU quan diuen que el 
projecte dóna prioritat al transport intermodal, és a dir, per tren. Aquesta previsió ja hi era 
en el projecte inicial que es va discutir aquella nit, i també els recordarem que el tren està 
previst que arribi al Logis l’any 2025. Tal com ho diuen, venen fum i enganyen a la 
ciutadania.

Certament, la situació a la comarca és greu, en els nostres pobles vivim les 
problemàtiques dels nostres vilatans a l’atur, sense prestacions, sense solucions i hem de 
cercar solucions, el més urgents possible. Els serveis socials col·lapsats, treballant a un 
ritme superior a les seves possibilitats. Els nostres ajuntaments col·lapsats 
econòmicament, ofegats com el país, sense ingressos suficients per a donar cobertura als 
serveis que estan donant, molts d’ells més enllà de la seva obligació.   

Per tot l’exposat i a fi de definir la postura d’Esquerra Republicana de Catalunya a la 
proposta actual del LOGIS PENEDÈS que vostès ens fan, considerem que el Logis 
Penedès no és la solució immediata, ni a curt ni a mig termini per solucionar els 
problemes actuals a la comarca del Baix Penedès. No és la solució que accepta el 
territori; a més, estem convençuts que no es pot actuar contra la voluntat de la comarca. 
Mediambiemtalment, destrossa definitivament una part important de la nostra comarca. 
Econòmicament, és una proposta inviable a curt i mig termini.

Sota els paràmetres de parlar amb el territori, seient amb tota la comarca i a fi 
d’aconseguir el consens necessari, Esquerra Republicana de Catalunya presenta una 
proposta consistent en tres línies d’actuació.
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2. Proposta sobre el desenvolupament econòmic comarcal

! 2.1. Primera línia

La proposta d’ERC opta per potenciar els polígons existents.

Actualment la nostra comarca té un total de 43 polígons industrials, amb una ràtio de 3,1 
polígons per municipi (la mitjana de Catalunya és de 1,9 polígons per municipi). El fet que 
els polígons ja estiguin creats i que hi hagi municipis que no en tenen o que en tenen en 
quantitat insuficient ens ha de portar a fer un replantejament a fi de millorar el seu 
aprofitament.

En concret, creiem que l’eix vital per la potenciació dels polígons existents al Baix 
Penedès passa per la construcció de l’estació intermodal en una ubicació ideal, des del 
nostre punt de vista, entre la N-340 i les vies del tren d’alta velocitat (AVE); en els termes 
de Bellvei del Penedès i el Vendrell. Aquesta situació proposada per a l’estació intermodal 
proporciona centralitat a la comarca i dóna oportunitat de creixement i potenciació dels 
polígons existents.

Aquesta proposta pot aconseguir el consens de tota la comarca i presenta els 
següents avantatges:

1r.- Presenta un clar estalvi econòmic pel país, ja que la majoria d’obra d’urbanització 
dels polígons ja està feta. Amb els milions d’euros estalviats proposem iniciar 
immediatament la construcció de l’estació intermodal; donada la seva importància pel 
projecte, ja que serà el motor de la implantació de les empreses. 

2n.- El projecte és sostenible mediambientalment degut a que més del 80% ja està fet.

3r.- La creació de llocs de treball és immediata, ja que els serveis estan fets i sols 
precisen de la implantació de les empreses. D’aquí la importància de l’estació intermodal.

D’aquesta forma reconvertim un projecte que en el seu dia va néixer mort i, amb l’acord i 
el consens del territori, reorientem el projecte i el convertim en econòmicament viable, 
generador de l locs de treball d’una forma immediata i sostenible 
mediambientalment. 

! 2.2. Segona línia

La proposta d’ERC opta per potenciar el sector agroalimentari i el turístic.

El sector vitivinícola és clau en el futur del Baix Penedès encaixant l’activitat agrícola 
amb  les noves propostes turístiques. El creixement i el desenvolupament del món de la 
vinya lligat a l’enoturisme pot proporcionar alternatives serioses de futur que permetin un 
creixement econòmic de la comarca lligat a un respecte per l’entorn i a les seves 
característiques.

Tot i així, el creixement de l’enoturisme com a turisme de qualitat és inviable si no es 
manté un entorn adequat. Per tant, és primordial assegurar que el desenvolupament del 
Baix Penedès té en compte el valor del paisatge per assegurar un model turístic viable.
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En definitiva, a la comarca tenim realitats molt diverses. Aquesta proposta de potenciar 
els polígons existents i de basar el creixement en els sectors agroalimentari i turístic 
permet començar a treballar-hi immediatament, sense grans infraestructures per construir 
o grans projectes per instal·lar. 

Tenim el territori, tenim la gent, tenim els llocs perquè s’hi instal·lin les empreses que ho 
vulguin i tenim un turisme al qual si no oferim alternatives més atractives desapareixerà.

Proposem encetar un diàleg amb  organitzacions sindicals, empresaris del sector 
vitivinícola, de l’hostaleria i de la restauració, del lleure, de la cultura per dissenyar un 
projecte de comarca compensada.

! 2.3. Tercera línia

La proposta d’ERC opta per una compensació per a la comarca.

Finalment, hem de decidir què fem amb els terrenys comprats a L’Arboç per CIMALSA. 
Els homes i dones d’ERC seguim defensant que els terrenys comprats siguin destinats a 
realitzar el Campus de la Universitat Rovira i Virgili. És el millor futur pels nostres fills i 
néts: que tinguin la Universitat a la comarca.

El Baix Penedès es mereix una compensació per les tres línies de tren, tres autopistes, 
l’oleoducte, l’etilenoducte, el gasoducte, totes les línies de transport elèctric; i tot plegat no 
ha aportat mai res a la comarca.

Aquesta nova ordenació del territori, amb una planificació ordenada, farà possible la 
creació de riquesa per als ciutadans, llocs de treball, preservació dels espais naturals i 
singulars de la comarca; buscant un creixement sostingut en el temps.

Hem de negociar amb la Generalitat de Catalunya el model i les contraprestacions pel 
territori.

Ara és el moment del Baix Penedès.
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