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Qui Som?

• Som un col·lectiu de persones 
majoritàriament de Gelida,Sant Llorenç 
d'Hortons i altres pobles del Penedès 
preocupats per tot el que passa al nostre 
territori.

• Som gent de tota mena, oberts a tots els  
que vulguin treballar per preservar un dels  
patrimonis més valuosos que tenim al 
Penedès : El  Paisatge .



Per què Neix ?  

Preocupats  per  l’impacte que el projecte  
del grup Ametller, denominat L’AGROPARC, 
tindrà sobre el territori



QUÈ ÉS L’AGROPARC?

El Grup Ametller vol construir un Agroparc de 121 ha en sòl no 
urbanitzable entre Gelida i Sant Llorenç d’Hortons. 

Aquesta superfície equival a la dimensió de PORTAVENTURA.

L’agroparc contempla: una zona industrial, tres granges, un 
aparcament, un hotel, una zona d’hivernacles, cultius, vials, una 
depuradora, una bassa d’aigua, una planta de compostatge, una 
planta de residus, unes bodegues de vins i caves, una 
cerveseria, un molí d’oli, magatzems agrícoles, un edifici de 
control, els serveis centrals, un museu, una agrobotiga, una 
central de trigeneració, una xarxa de túnels... entre d’altres.
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Què és el Projecte : L’AGROPARC



Quins són els usos de l’AGROPARC?

Usos amb impacte 
ambiental

Superfície 
afectada

Zona industrial 14,2 ha
Granges 3,14 ha
Hotel 1,41 ha
Aparcament 2,87 ha
Hivernacles 3,42 ha
Vials de connexió 2,22 ha

Es tracta d’una instal·lació de grans dimensions que es vol construir sobre 
sòl protegit i no urbanitzable, als dos municipis.

1 ha equival a
10.000 m2  = 1

camps de futbol



Per què es vol utilitzar sòl agrari com a zona 
industrial ?

Extret del document de l’Avanç del Pla Especial Urbanístic en Sòl No 
Urbanitzable  per a la implementació de l’Agroparc Ametller Origen. 

Pàgina 61.



Darrera d’un projecte de producció agrària
de proximitat, s’hi amaga un projecte industrial en 

un espai protegit
 

L’Agroparc té associades 3.000 ha (218 ha a Catalunya, 73 ha a Sòria i
 1.157 ha a Múrcia) per justificar-ho



150 Botigues pròpies a 
Catalunya

4.000.000 d’ampolles de Vi I Cava

2.000.000 de litres de cervesa any
50.000 menús diaris

Per què volen fer L’Agroparc ?

Projecte de Branding i DistribucióProjecte de Branding i Distribució



Per què tindrà un fort impacte ambiental ?

Pàgina 14 del document Avanç del Pla Especial Urbanístic en Sòl No Urbanitzable  per a la 

implementació de l’Agroparc Ametller Origen



Per què diem no a l’Agroparc?

1- La construcció en sòl no urbanitzable del complex agroindustrial1- La construcció en sòl no urbanitzable del complex agroindustrial

2- La destrucció dels connectors ecològics2- La destrucció dels connectors ecològics

3- La destrucció de la fauna, especialment l’àliga Cuabarrada3- La destrucció de la fauna, especialment l’àliga Cuabarrada

4- La destrucció del paisatge del Penedès4- La destrucció del paisatge del Penedès



Per què diem no a l’Agroparc?

           Perquè es vol construir sobre sòl agrícola de protecció
           especial de la vinya i altres proteccions de sòl forestal, o 
           fluvial. En concret protegeixen l’espai:

1. LLei d’urbanisme de la Generalitat de catalunya ( Art. 47.6)

2. El Pla Director Territorial de l’Alt Penedès (2008)( art 2.7.4)

3. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010) (art 2.6.7)

4. El POUM de Sant Llorenç d’Hortons (2005) 

4. El POUM de Gelida (2015) ( art 165 i 169)

5. Document d’abast del Departament de Territori I Sostenibilitat 

    (7 març 2017)
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Tots els planajements, ja siguin locals, comarcals o territorials 
protegeixen aquest espai natural i agrari

Tots els planajements, ja siguin locals, comarcals o territorials 
protegeixen aquest espai natural i agrari



Perquè l’Agroparc impacta irreversiblement en al connectors 
ecològics

Perquè l’Agroparc impacta irreversiblement en al connectors 
ecològics

Per què diem no a l’Agroparc?

Perquè l’Agroparc comportarà molts moviments de 
terres i talussos

Pequè afecta espais que formen part del
 catàleg d´hàbitats d’interès comunitari.

Aparcament: 28.757 m2 Mobilitat i logística



Per preservar l’espècie hem de preservar el seu hàbitat!Per preservar l’espècie hem de preservar el seu hàbitat!

Perquè es vol ubicar l’agroparc en una zona que és espai de caça 
preferent de l’àliga cuabarrada, una espècie que es troba en perill 
d’extinció

Per què diem no a l’Agroparc?



Per què diem no a l’Agroparc?

Parc temàtic del PenedèsParc temàtic del Penedès

Avui



Per què diem no a l’Agroparc?

Perquè és una instal·lació de grans dimensions enmig d’un 
paisatge natural i vitivinícola protegit

Perquè és una instal·lació de grans dimensions enmig d’un 
paisatge natural i vitivinícola protegit

Demà



Alternatives al Projecte

• Opció 1 

     
        Can Mata                                           Polig. 
Industrial

• Opció 2 ( L’Agroparc)



ConclusionsConclusions

Suposa una transformació del paisatge i els valors naturals, connectors 
i agraris d’aquest espai, el que no tindrà possibilitat de ser retornar al 
seu estat original un cop es porti a terme el present Pla.

Suposa una transformació del paisatge i els valors naturals, connectors 
i agraris d’aquest espai, el que no tindrà possibilitat de ser retornar al 
seu estat original un cop es porti a terme el present Pla.

Es considera que la proposta transforma la naturalesa del sòl i lesiona 
els valors i la finalitats de la protecció que el POUM’s de Gelida i 
Sant Llorenç d’Hortons atorguen en funció dels seus valors ambientals.

Es considera que la proposta transforma la naturalesa del sòl i lesiona 
els valors i la finalitats de la protecció que el POUM’s de Gelida i 
Sant Llorenç d’Hortons atorguen en funció dels seus valors ambientals.



25 anys de canvis al territori25 anys de canvis al territori



POUM-St Llorenç ( Nucli St Llorenç)POUM-St Llorenç ( Nucli St Llorenç)

 ** : Industria  ** : Nous habitatges



Sant Llorenç d‘Hortons: 2016 & 1993Sant Llorenç d‘Hortons: 2016 & 1993



Gelida: 2016 & 1993Gelida: 2016 & 1993



NASA NightLight Earth: Desembre 
2016

NASA NightLight Earth: Desembre 
2016

Martorell

Gelida

St Sadurni



Volem preservar el paisatge com un valor 
social i un actiu econòmic del territori

Volem preservar el paisatge com un valor 
social i un actiu econòmic del territori



www.stopagroparc.cat

info@stopagroparc.cat

@stopagroparc https://www.facebook.com/stopagrop
arc/

@stopagroparc

http://www.stopagroprac.cat/

