Comunicat de premsa
6-5-2019

Des de la Plataforma Ciutadana No Fem el CIM, la nova entitat RAP (Regió Agroalimentària del Penedès) i els
grups ecologistes del Penedès (Bosc Verd, GEPEC i GEVEN), tornem a fer un acte públic el proper divendres
10 de maig, a les 19:30, a la sala 3, de l’Escorxador de Vilafranca del Penedès, local de les entitats
vilafranquines.
Tornarem a explicar que la nostra alternativa a la logística industrial, es la creació de la Regió Agroalimentaria
del Penedès.
ELS REPTES D’ÒDENA1
I resseguint el fil del passat 13 d’abril, que vàrem presentar a l’Arboç la proposta del Parc Rural de Montserrat,
ara us presentem el projecte sobre la Conca d’Odena a l’Anoia, al costat d’Igualada i dins l’àmbit de la Vegueria
Penedès.
L’Associació “Per la Conca”2 i el Col·lectiu “Eixarcolant“3 a través dels seus representants: Júlia Solé, Quim
Muntané, Josep Baulida i Marc Talavera ens explicaran com fan front a l’amenaça d’un nou polígon industrial
de 400 ha. La proposta, que ja s’havia posat sobre la taula fa més de 10 anys, s’ha reactivat ara per l’acord
entre els alcaldes locals i l’administració de la Generalitat.
L’associació Per la Conca, nascuda fa mig any per articular una resposta crítica i col·lectiva a la proposta,
treballa per posar en valor el patrimoni natural i cultural de la Conca d’Òdena i denunciar les conseqüències
econòmiques, socials i ambientals del model que defensen els alcaldes locals.
A la mateixa zona, el col·lectiu Eixarcolant està impulsant la formació d’un grup de treball per estudiar la
creació d’un Parc Agrari que afavoreixi la diversificació de l’agricultura i l’establiment de circuits comercials
curts, generant un model agroalimentari de futur per a l’agricultura mediterrània de zones de secà situades a
tocar dels centres de consum en un context de canvi climàtic i manca de relleu generacional.
La presentació promet ser interessant, sobretot el debat que es preveu molt intens donat l’estreta relació
entre la situació de la logística al Penedès i a la Conca d’Òdena.

1

http://territori.scot.cat/cat/notices/2011/09/polIgon_d_rsquo_activitat_econOmica_de_can_morera_Odena_2994.ph
p
2
https://perlaconca.org/
3
https://eixarcolant.cat/

Igualada, al Sud i la Conca d'Òdena, al Nord, amb el projecte d’un macro polígon logístic de 300ha

