
 
 

JJoorrnnaaddeess  ddee  pprriimmaavveerraa  
 

El Penedès, sotmès a la 

influència de les àrees 

metropolitanes de 

Barcelona i el Camp de 

Tarragona, pateix un 

seguit d’accions i de 

projectes exteriors que 

amenacen de destruir-lo 

del tot.  

Estem en plena crisi econòmica, a les portes d’una nova crisi energètica i 

amb un desmesurat i caòtic creixement demogràfic producte de la 

transformació de les extenses urbanitzacions en primeres residències. Ara 

hem de sumar els grans projectes logístics i d’infraestructures viàries que 

l’administració autonòmica ha projectat per la comarca i que canviarà el 

panorama social, cultural i econòmic d’una manera irreversible.  

És viable a aquestes alçades seguir generant elements insostenibles 

hereves d’una era energètica que ja s’està extingint? Els projecte logístic de 

prop de 200 ha entre Banyeres i l’Arboç i el projecte de la nova autovia A-7 

que trinxa encara més l’interior agrícola són les dues cares d’una mateixa 

moneda: convertir el Penedès en un corredor logístic internacional i el Baix 

Penedès en el seu centre neuràlgic d’intercanvi.  

Tenim el Penedès dret a proposar alternatives ecològicament menys 

agressives i econòmicament més sostenibles?  

 

  

 
 

A les 10h
 

 

 
Conferència: 
La política d’infraestructures dels 
transport en el marc de la crisi 
econòmica. 

 • Manel Larrosa 
Arquitecte, membre d'ADENC 

 

A les 11:30h Taula rodona:  
La crisi energètica i el transport 

             

• Carles Ribé,  
Alcalde de l'Arbóç 

 

• Marcel Coderch, 
Doctor Enginyer pel MIT, membre del Consell 

Assessor pel Desenvolupament Sostenible de 
la Generalitat, vice-president d'AEREN 
(Associació per l'Estudi dels Recursos 

Energètics) 
 

Un  representant de les 
plataformes organitzadores 

A les 13,30 h
 

Dinar 

 

A les 15,30 h
 

Conclusions: 

Reunió coordinació d’entitats 

 • Conclusions i roda de premsa 
 

     Dissabte 29 de maig 
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                www.nofemelcim.org 
         nofemelcim@gmail.com 

ORGANITZA: 

Grup Ecologista de Llorenç del Penedès GEL 
Xarxa social de defensa mediambiental 

Grup Ecologista del Baix Penedès 

 
En el recinte de l’auditori s’exposarà  

durant tota la semana  
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