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El Penedès serà el vuitè àmbit territorial de Catalunya
El govern de la Generalitat
Generalitat a la seva reunió d’aquest dimarts ha aprovat iniciar els tràmits per a la
comarquess de l’Alt Penedès, Baix
creació de l’àmbit territorial del Penedès integrat per les comarque
Penedès, Garraf i la major part de l’Anoia.
L’àmbit Penedès serà realitat a través del projecte de Llei que el govern portarà al Parlament per
aprovar el nou Pla territorial general de Catalunya. L’objectiu més remarcable d’aquesta llei serà,
precisament, la creació de l’àmbit Penedès.
Amb aquest acord el govern de la Generalitat dona ple compliment a l’acord del Parlament de 5 de
desembre de 2007 que establia: “el Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un nou àmbit
funcional de planificació territorial dins la Revisió del Pla General Territorial de Catalunya que
contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i aquells municipis de l’Anoia
que voluntàriament i lliurement s’adhereixin a aquesta iniciativa”.
El Penedès serà doncs el vuitè àmbit de planificació amb que compta Catalunya. Els altres àmbits
van ser establerts per la Llei del Pla territorial general del 1995 més una modificació feta al 2001.
Catalunya disposa finalment dels següents àmbits territorials: Metropolità de Barcelona,
Comarques Gironines, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Ponent, Comarques Centrals, Alt
Pirineu i l’Aran, i Penedès.
Quan es va aprovar aquell Pla territorial del 1995, el Penedès va quedar dividit entre tres àmbits
diferents: Comarques Centrals (Anoia), Camp de Tarragona (Baix Penedès) i Metropolità (Alt
Penedès i Garraf). Esquerra va ser l’únic partit que va defensar una esmena perquè el Penedès
tingués el seu propi àmbit.
Esquerra, per tant, ha mantingut una línia coherent que mai hem variat en relació al Penedès. En
aquest moment històric, el Penedès veurà reconegut el seu propi àmbit territorial amb el suport,
previsiblement, de totes les forces polítiques parlamentàries. Ens omple de satisfacció que la
realitat del Penedès obtingui el reconeixement que mereix i, a més, que el projecte de llei
presentat des del govern pugui aprovar-se per unanimitat al Parlament dins aquesta legislatura.

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL: PLANS TERRITORIALS PARCIALS
Cal destacar que per a cada àmbit territorial s’havia de redactar el corresponent Pla territorial
parcial. Però des del 1995 fins el 2003, només s’havia aprovat un dels set plans territorials
parcials previstos.
A partir del 2004, el govern d’esquerres impulsa des de la conselleria de Política Territorial la
redacció de tots els plans i avui ja n’hi ha quatre d’aprovats i tres en tràmit.
La creació de l’àmbit Penedès no comportarà la paralització del pla territorial parcial Metropolità
de Barcelona ni el del Camp de Tarragona. Tanmateix, els treballs que dins aquests plans afecten
les comarques penedesenques serviran per a la redacció del futur pla territorial parcial del
Penedès. En previsió d’aquest pròxim pla territorial parcial del Penedès, el passat juliol el
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departament de Política territorial ja va encarregar un Pla director territorial que comprèn les
nostres quatre comarques. Caldrà elevar el Pla director a la categoria de Pla territorial parcial, amb
bona part del treball ja fet.

DIVISIÓ TERRITORIAL: LES VEGUERIES
Perquè un territori pugui ser vegueria, abans cal que disposi del seu àmbit de planificació
territorial.
La conselleria de Governació està impulsant la divisió territorial de Catalunya en vegueries a través
de dos instruments legals, ambdós necessaris per fer possible el pas de la divisió territorial de
províncies a vegueries: la Llei de governs locals i la Llei de transició de les diputacions a les
vegueries.
Aquestes dues lleis no estableixen el nombre de vegueries. Quantes vegueries hi haurà i si el
Penedès tindrà Vegueria pròpia, serà una decisió política que li correspondrà prendre al pròxim
govern de la Generalitat a partir del 2010.

AGRAIMENT I COMPROMÍS D’ESQUERRA
El pas que fem ara, amb la creació de l’àmbit, és absolutament necessari perquè el Penedès pugui
tenir la seva pròpia Vegueria. Des d’Esquerra celebrem la decisió del govern de crear l’àmbit
Penedès i agraïm la feina feta fins ara a totes les persones, entitats i institucions que s’han
involucrat en el procés reivindicatiu, encapçalat per la Plataforma per la Vegueria Penedès.
Els nostres regidors als ajuntaments i als consells comarcals, els dirigents penedesencs d’Esquerra
i els dos diputats del grup parlamentari han estat i continuaran fidels a l’objectiu d’aconseguir que
el Penedès tingui personalitat pròpia en el nou marc polític de Catalunya. 
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