Divendres, 29 de novembre del 2019 a Pacs del Penedès

Reunits al Centre Cívic de l’Avinguda Diputació de Pacs del Penedès per a crear una
plataforma ciutadana apolítica amb l’objectiu d’aturar la implantació d’una planta
de fabricació d’aglomerat asfàltic a la pedrera de Cales de Pachs, S.A. al terme
municipal.
A partir d’ara la plataforma s’anomena: EL PENEDÈS DIU NO A LA INSTAL.LACIÓ
D’UNA PLANTA ASFÀLTICA A PACS

Assisteixen a la trobada veïns de Pacs, de Les Cabanyes i de Vilobí del Penedès per
manifestar el seu rebuig a la instal·lació de la planta fabricació d’aglomerat asfàltic i
per a fer una RECOLLIDA DE SIGNATURES que faci força en contra d’aquest projecte
que es vol instal·lar al terme de Pacs.
A les 20.05 s’inicia la reunió amb la introducció per part de Francesc Ferrer, explicant
que dilluns dia 25 de novembre es va fer una reunió veïnal a Pacs on l’Ajuntament va
donar explicacions de manera cronològica de com havia entrat el projecte al
consistori el passat més de juliol i va explicar el contingut tècnic del projecte. Encara
que malauradament els habitants de Pacs no vam estar a temps de fer al·legacions
en haver-hi hagut una comunicació deficient per part del Ajuntament de Pacs ja que
la data límit era el 9/11, s’informa que, en canvi, sí que ho han fet els Ajuntaments de
Vilafranca i les Cabanyes. L’Alcaldessa Montse Mascaró i el Regidor Jordi Flix
expliquen que a posteriori, el 26 de novembre, al Ple ordinari, l’Ajuntament de Pacs
va aprovar una moció conjunta amb unanimitat dels dos partits que conformen el
consistori en contra de la instal·lació d’una planta asfàltica al municipi. També es va
aprovar en el ple que aquest document acompanyés tots els tràmits en referència a
aquest tema per donar més força al rebuig de la comarca del Penedès a la instal·lació
de la planta al seu territori.
Davant aquesta situació, greu no tal sols per al municipi sinó per a tot el Penedès, la
ciutadania de Pacs va convocar la reunió d’avui per a presentar un document amb
els punts més importants de les afectacions que comporta allotjar una planta
d’aquesta índole al municipi i crear la PLATAFORMA CIUTADANA, EL PENEDÈS DIU NO
A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA PLANTA ASFÀLTICA A PACS. Es recalca que és una plataforma
apolítica.
Es demanarà que els ajuntaments de la comarca en els seus plens municipals
aprovin mocions en contra d’aquesta instal·lació, i aquestes mocions formaran part
de la documentació que l’Alcaldessa i regidors presentaran el dia 10 de desembre a
la Conselleria de Territori de la Generalitat. Alhora, es recolliran signatures tant en
format formulari escrit com a través de change.org (*).

Tot seguit Mireia Torres comenta als assistents el document que acompanyarà la
recollida de signatures de la ciutadania que vulgui expressar la disconformitat i
rebuig a la instal·lació de la planta. (Vegeu Annex).

Com a resum cal recalcar els següents punts:
1.
Les emissions difoses no estan contemplades en el projecte i tenen un efecte
negatiu en la salut. Tampoc no hi estan contemplades les males olors.
2.
Impacte ambiental i sobre l’entorn. No té sentit fer aquesta planta aquí quan
la pedrera es troba en fase de semi esgotament de manera que, ja a dia d’avui, cal
transportar més del 70% de la pedra des de fora. Amb la producció prevista de
300.000 tones/any de ciment asfàltic el problema esdevé molt més greu per
l’increment de pas de camions.
3.

Proximitat als nuclis de població

Dit això s’expliquen els punts que s’han treballat que justifiquen que estem en total
desacord amb l’instal·lació d’aquesta planta, document que acompanyarà les
signatures.
Josep Almirall convida i anima a la participació en la recollida de signatures i a mà
alçada es verifica que una gran majoria de veïns estan en contra de la planta. La
primera acció que s’ha de fer és signar tots els presents per donar conformitat AVUI
mateix al document i donar més força a l’Ajuntament de Pacs. Els documents per a
la recollida de signatures també seran a l’ajuntament de Pacs, a l’escola i, dissabte
dia 30, al Centre de visites de la família Torres on durant tot el dia es faran activitats
en favor de la Marató de TV3 i, posteriorment, també al Tennis Vilafranca. El dia 8 de
desembre, entre les 11 i les 13 hores, es recolliran totes les signatures als baixos de
l’Ajuntament. El dia 9 de desembre el document d’al·legacions es lliurarà a
l’Ajuntament de Pacs on també es dipositaran les signatures.
Es demanarà als veïns dels municipis més propers que ens ajudin a recollir
signatures, així com també a les entitats i a les empreses.
Després de l’exposició i explicacions de mesures que es volen dur a terme passem al
torn de preguntes:
-

-

Per la proximitat de l’Hospital de Vilafranca, es creu que aquesta planta
també el podria efectar. Se suggereix de demanar un estudi d’impacte i
informe pertinent al Consorci de l’Hospital de manera que també aquesta
Institució pugui manifestar el desacord a la instal·lació de la planta i adjuntarho a les signatures.
La regidora de l’ajuntament de les Cabanyes, Sra. Silvia Pérez, assistent a la
reunió, convida a assistir a la reunió que tenen prevista el dilluns al vespre al
Centre Cultural de Les Cabanyes on estan convocades plataformes com SOS

-

-

PENEDÈS i BOSC VERD per a crear una plataforma comarcal i única. S’ha de
fer pinya tots plegats!
S’hauran d’escollir representants i portantveus de la Plataforma per a
atendre la premsa i altres accions. Jordi Cuyàs, veí de Pacs que no ha pogut
assistir, s’ha ofert a formar-ne part, i dilluns es podria acabar de perfilar qui
seran aquests portantveus a la reunió de les Cabanyes.
Es crearà un FACEBOOK i INSTAGRAM que estarà ben aviat actiu.
A la plataforma CHANGE.ORG la recollida de signatures ja és activa.
Es prega que tothom faci servir els seus contactes per a recollir la quantitat
més gran possible de signatures.

A les 21.00 hores finalitza la reunió i els assistents signen abans de marxar.

(*) l’enllaç amb change.org és https://www.change.org/p/alcaldes-del-pened%C3%A8s-elpened%C3%A8s-diu-no-a-la-instal-laci%C3%B3-d-una-planta-asf%C3%A0ltica-a-pacs

