EL PERIÓDICO 22.09.06
L'Alt Penedès planifica carreteres i evita el pas del quart cinturó
La comarca vol potenciar l'AP-7 com a via ràpida per al trànsit
JOSEP MARIA SOLER
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

L'avantprojecte del Pla Director de l'Alt Penedès no contempla el traçat del quart
cinturó a la comarca i converteix l'autopista AP-7 en la via ràpida del Penedès. Ramon
Xena (ERC), president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, ha mostrat la seva
satisfacció perquè sigui així.
La redacció del document, acabat d'acceptar a tràmit per la comissió d'ordenació
territorial de la regió metropolitana de Barcelona, tanca un debat previ sobre les
infraestructures viàries que ha generat una profunda discussió al territori. Ara comença
per al text el procés d'aprovació en aquest organisme de la Conselleria de Política
Territorial i Obres Públiques i el període d'informació pública.
DESDOBLAMENT
El president de l'organisme comarcal, Ramon Xena (ERC), detalla que "l'avantprojecte
que es presenta a aprovació manté l'AP-7 com la via ràpida de connexió amb
Barcelona i preveu un nou traçat de la N-340 en paral.lel a l'autopista". Així, la N-340
es converteix en una carretera de connexió i distribució del trànsit comarcal.
L'avantprojecte presenta un traçat de la N-340 desdoblada des de Vilafranca que, a
partir de la Granada del Penedès, circula en paral.lel a l'AVE i evita el nucli urbà de
Sant Sadurní d'Anoia.
El pla contempla la protecció especial de sòl forestal i agrícola de 55.600 hectàrees, el
93% del total de la comarca. Pel que fa al creixement residencial planteja un augment
més important per a Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia, amb les seves
zones d'influència, i modera els creixements a les zones rurals. Si es mantingués el
creixement dels anys 2001 a 2003, amb un increment anual del 4,1%, la població es
doblaria
en
17
anys.
Que l'AP-7 sigui la via ràpida d'accés a Barcelona planteja el debat de la seva
gratuïtat. Cuyàs explica que "no es tracta de buscar bonificacions, sinó que no paguin
les persones de la comarca que per estudi o feina la facin servir de forma habitual per
desplaçar-se a Barcelona".

EL PUNT 22.09.06

CiU refarà el pla director de l'Alt Penedès si guanya les eleccions
La federació diu que el document està fet amb visió metropolitana i abocarà la comarca
al col·lapse
ALBERT MERCADER. Vilafranca del Penedès
Convergència i Unió ha deixat clar aquesta setmana que si guanya les eleccions al
Parlament del proper 1 de novembre refarà el pla director de l'Alt Penedès perquè
considera que el text està concebut sota una visió metropolitana, no té el consens
necessari i assegura que si s'aplica «abocarà la comarca al col·lapse». El diputat
parlamentari de CiU Joan Raventós assegura que tot i que la comissió d'Ordenació
Territorial hagi donat fa poc el vistiplau a l'avantprojecte, el text no té cap tipus de
validesa legal i «no s'aprovarà mai», perquè quan s'hagi de debatre la seva aprovació al
desembre, CiU n'impulsarà la modificació.
CiU confia a guanyar les eleccions al Parlament per tornar la pilota al PSC de l'Alt
Penedès. Al principi d'aquest mandat, el govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
(PSC i ERC) va deixar de costat els tràmits previs del pla director que havien iniciat els
convergents perquè consideraven que només havien proposat un document
«d'aparador». Ara, quan el tràmit del pla director territorial ja es troba en la recta final
per tal que sigui aprovat en la comissió d'Ordenació Territorial, pot tornar a passar el
mateix. El diputat de CiU Joan Raventós ha explicat aquesta setmana que si el seu
grup guanya les eleccions refaran el procés perquè consideren que el document
«sembla fet des de Nicaragua» carrer de Barcelona on es troba la seu del PSC .
Raventós diu que el pla director «no té consens i que reprodueix una visió molt
metropolitana». «El pla director no pensa en la vegueria del Penedès i a més proposa
un model de creixement que aboca la comarca al col·lapse. Si arriba al govern català
nosaltres en demanarem la revisió», afegeix.
El diputat ho ha dit just pocs dies després que el govern del Consell Comarcal
difongués que la comissió d'Ordenació Territorial havia donat el vistiplau a
l'avantprojecte i expliqués que a partir de la publicació de l'edicte del conseller Joaquim
Nadal el text tindria validesa legal per frenar aquells plans generals que no s'adiguin
amb les línies del pla director. Segons les seves previsions, després d'obrir un període
de tres mesos per presentar-hi al·legacions, se'n farà l'aprovació inicial. El text definitiu
està previst per abans de les municipals.
El PSC diu que el programa de CiU no recull la vegueria
El PSC, que és conscient que la federació nacionalista utilitzarà la campanya de la
vegueria del Penedès com a arma electoral, ha començat una campanya per fer notar
als ciutadans que el programa electoral de CiU aprovat recentment en una conferència
nacional no preveu de manera explícita la defensa de la vegueria del Penedès.
Raventós explica que el programa no parla del Penedès però deixa clar que es creïn
«les vegueries que corresponguin». «En el nostre programa d'aquesta legislatura
tampoc apareixia demanar un àmbit de planificació territorial per al Penedès i ho vam
fer», matisa. El líder convergent diu «no estar preocupat pel que diguin els
socialistes». El PSC ha estat fins ara l'únic partit que ha definit d'una manera clara el
seu model territorial en set vegueries. L'àmbit territorial del Penedès estaria inclòs dins
la vegueria de Barcelona.

La polèmica dels 72.000 euros
En el mandat anterior, el govern del Consell de l'Alt Penedès va engegar els treballs
previs per iniciar la redacció del pla director. Segons va explicar l'ara expresidenta del
Consell, Angèlica Rodríguez, es van establir les bases del pla del paisatge i del pla de
sòls, i abans de deixar la presidència del Consell perquè els convergents van perdre
les eleccions van deixar pactada una proposta d'infraestructures. Una vegada iniciat
el nou mandat al Consell, el govern comarcal va criticar amb duresa la feblesa dels
treballs que s'havien iniciat i la utilització per part de la presidenta convergent del 90%
d'una subvenció de la Xarxa 41, un total de 72.000 euros, per fer una campanya
publicitària en què s'explicava que s'estava fent el pla director. Rodríguez va sortir del
pas de les acusacions dient que aquella campanya «va permetre que la població de
l'Alt Penedès conegués els treballs i s'hi impliqués».
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