
 
 

MANIFEST AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS DE LA VEGUERIA PENEDÈS, DAVANT DEL PROJECTE 
AGROPARC PENEDÈS DEL GRUP AMETLLER ORIGEN  

 
La realitat econòmica i empresarial de les comarques que conformen la Vegueria 
Penedès és molt diversa, tant pel que fa als sectors d’activitat -industrial, de serveis, 
vitivinícola, agrària i turística- com pel que fa a la seva dimensió, i aquesta diversitat 
genera treball, benestar i riquesa al territori que cal respectar i posar en valor. 

 
En aquest sentit, les organitzacions que signem aquest manifest hem tingut l’oportunitat 
de conèixer el projecte Agroparc Penedès, que promou el Grup Ametller Origen 
conjuntament amb altres grans empreses i moltes altres pimes, i considerem que és una 
excel·lent aposta per tal d’abordar una transformació del sector agroalimentari i 
convertir-lo en un demostratiu que pugui inspirar a altres iniciatives tant a Catalunya 
com Espanya i a la resta del món. Front a la crisi alimentària i el terrible impacte del canvi 
climàtic, sobre el que les institucions europees ens alerten, valorem positivament 
projectes empresarials com els de l’Agroparc que innovin i demostrin que el creixement 
sostenible és  la millor solució possible. 
 
També considerem que el projecte, tal com es planteja, a banda de suposar  la inversió 
econòmica privada més gran que s’ha fet en la història del Penedès, serà un espai que 
integrarà agricultura, agroindústria i generació d'energia renovable i esdevindrà el 
primer districte agroindustrial d'energia positiva i CO₂ negatiu d’Europa. El 94% del 
terreny de l’Agroparc es destinarà a agricultura sostenible i, alhora, una bona part serà 
vinya ecològica. En l’àmbit agrari, la cobertura 5G permetrà realitzar pilots d’agritech 
com la sensorització hídrica, els tractors autònoms, la digitalització de processos, etc., 
etc.. I en matèria d’aposta per reduir les emissions de CO2 de la flota de distribució, 
contribuirà al necessari canvi de model de mobilitat, impulsant pràctiques sostenibles 
que ja funcionen a d’altres indústries. Tots aquests avenços es podran transferir al 
territori, especialment al Penedès, facilitant un canvi de paradigma.  
 
Així mateix, les organitzacions empresarials, sindicals, socials i de la societat civil de la 
Vegueria del Penedès que signem aquest manifest donem suport al projecte de 
l'Agroparc, perquè entenem que aposta per en un canvi de model productiu basat en 
ocupació de qualitat – 3.000 llocs de treball, 1000 directes i la resta indirectes i induïts-, 
amb valor afegit, innovador i que farà guanyar competitivitat en un sector com l’agrari, 
per fer-lo més sostenible econòmica i mediambientalment, incrementant oportunitats i 
avançant en cohesió social. 
 
Les organitzacions sota signants estem convençudes que el desenvolupament de 
l’Agroparc constituirà una oportunitat única per situar el Penedès en la punta de llança 
de l’agricultura tecnificada, la circularitat i la simbiosi entre els processos industrials i 
agraris a través  de la tecnologia i l’energia verda que són els factors claus per fer la 
transició digital i ecològica que necessitem. 

 
Convidem a adherir-se al manifest a tota aquella entitat o organisme que des del 
compromís amb el territori i les persones, vulgui compartir un model, i construir així 
entre tots, un discurs unitari i ferm que permeti viure, treballar i gaudir encara més del 
Penedès. 
 
El Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, 7 de juliol de 2022 

 


