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Associació per la Sostenibilitat de la Conca d’Òdena · G67397646 

Cal Cisteller, s/n - 08700 Òdena (Barcelona) - info@perlaconca.org 

 

 

 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2021 
 

Lloc: Telemàtic (plataforma Zoom) 

Dia: 28 de febrer de 2021 

Hora d’inici: 19 h  

Hora de finalització: 20:25 h 

Assistents: A part dels socis de l’entitat, també assisteixen a l’assemblea, amb veu però sense dret 

a vot, diversos representants d’associacions col·laboradores i simpatitzants i altres persones a títol 

individual. 

 

 

S’inicia l’assemblea, d’acord amb els articles 8 a 13 dels Estatuts vigents. 

Presideix l’assemblea en Josep Baulida, president. El president dóna la benvinguda a tots els 

assistents, i agraeix l'assistència tot i les dificultats derivades de pandèmia. 

En Quim Muntané explica el funcionament de l'Assemblea, i fa saber que un cop acabada la mateixa 

s’enviarà a totes les persones associades un enllaç a un formulari online per tal que puguin votar tots 

els punts que s'han exposat i que s’han d’aprovar. Els vots seran únics i anònims, i els resultats 

s’anunciaran un cop s’acabi el termini de votació, establert fins dos dies més tard de l’assemblea 

(dimarts 2 de març) a les 10 del vespre. (Nota: la present acta incorpora ja aquests resultats, al final 

dels punts 1 i 3). 

Seguidament dona pas a la tresorera que explica els primers punts de l’ordre del dia enviat junt amb 

la convocatòria.  

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

Na Isabel Tomàs anomena els punts principals de l’acta de la darrera assemblea, del 26 de gener 

de 2020, que s’ha enviat en un enllaç en la convocatòria i que també està penjada a la web per tal 

que tothom ho pugui revisar. L’aprovació de l’acta és un dels punts sotmesos a votació mitjançant el 

formulari online. 

Resultat de les votacions online: aprovada (20 a favor, 0 en contra, 1 en blanc). 

https://perlaconca.org/wp-content/uploads/2020/02/2020_01_26-Assemblea-ordinaria_acta.pdf
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2. Resum de les activitats i accions de l’any 2020 

S’enumeren les activitats que s’han realitzat durant l’any 2020 i es recalca que no s’han pogut 

realitzar totes degut a la pandèmia: 

 

● Xerrada amb el grup de treball d’arquitectes de l’Anoia (16/02/2020) per tal de reflexionar i 

debatre sobre el projecte del Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena i les seves 

implicacions per la Conca. 

 

● Qui alimenta la Conca d’Òdena (en temps de confinament)?, webinar sobre el model 

alimentari (1/05/2020), intervenen Josep Mestre, Adrià Solé, Silvia Garcia i Jana Peters 

● Reunió amb l’advocat Eduard de Ribot amb l’Ajuntament d’Òdena (19/06/2020). 

 

● Participació del debat en directe sobre el Procés participatiu del Pla director urbanístic de 

l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena (23/07/2020), amb el títol “Veus del territori” 

organitzat per la MICOD. El Quim Muntané va representar l’entitat. Es vol posar en manifest 

que en aquest debat no es van considerar les opinions de la ciutadania ni les propostes que 

va realitzar Per la Conca. 

 

● Organització de la Manifestació “Planta’t per la Conca. Un altre creixement és possible”  

(26/09/2020), juntament amb Unió de Pagesos i la Plataforma Salvem Can Titó. Entre altres 

coses, es va fer lectura del Manifest per la retirada del PDUAECO, on es van recollir moltes 

firmes de suport, i es destaca l’èxit de participació 

 

● Participació en la 5a Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organitzada pel 

col·lectiu Eixarcolant (03/10/2020). Un bon moment per donar a conèixer als visitants de la 

fira el manifest i recollir firmes, i una oportunitat per vendre samarretes. 

 

● Realització del Mapa Paisatgístic (3/10/2020). Per donar continuïtat al concurs fotogràfic de 

l’any anterior, s’han geolocalitzat les fotos de l’edició passada i la d’enguany. Aquesta 

iniciativa encara es manté activa i tothom qui vulgui encara hi pot participar. 

 

● Participació en el Seminari teòrico-pràctic “Paisatges salvats-Paisatges per salvar”, 

organitzat per la Universitat de Girona, amb la ponència COVID-19 i reactivació econòmica: 

el cas català i el macropolígon de la Conca d’Òdena amb la intervenció de Quim Muntané 

(27/11/2020) 

 

● Reunió amb el Conseller Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat (17/12/2020). No 

va ser possible parlar amb ell, i vàrem ser atesos pel Sr. Armengol, al qual se li van donar 

les firmes recollides i vàrem ser emplaçats a una nova reunió, tot esperant els canvis que es 

puguin produir en el Departament. 

 

● Recollida de firmes del Manifest per la retirada del PDUAECO. S’han adherit 41 entitats i 

6.584 particulars. Es destaca que encara es poden fer adhesions al manifest, accedint a la 

web de Per la Conca (https://perlaconca.org/manifestpdu/) 

 

● S’han realitzat notes de premsa referent a la situació del PDU. 

 

● Entrevistes a la ràdio. Entrevista a Quim Muntané a Ràdio Igualada sobre el procés 

participatiu del Pla director (11/06/2020), i a Josep Baulida, Oriol Torres i Joan Mateu per 
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part  de Per la Conca, Unió de Pagesos i Salvem Can Titó respectivament, sobre la 

Manifestació del 26 de setembre de 2020. 

 

● Inscripció de l’entitat a: 

○ Registre de grups d’interès del Departament de Justícia 

○ Registre d’entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat 

○ Registre Municipal d'Associacions Veïnals del municipi d’Òdena 

○ Membre de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). 

Tota aquesta informació es pot trobar a la web de l’entitat. https://perlaconca.org/ 

 

3. Aprovació dels comptes 2020 i pressupost pel 2021 

La tresorera exposa el balanç econòmic de l’entitat de l’any 2020, agraint les donacions d’entitats i 

particulars, així com la col·laboració de David Torras en el disseny i l’aportació de nous continguts a 

la pàgina web. 

 

Estat de comptes 2020: 

Ingressos Despeses 

Donacions 880,00 € Compra samarretes 1.098,08 € 

Quotes associats 1.190,00 € Despeses bancàries 118,41 € 

Venda samarretes 1.020,00 € Quota XCN 75,00 € 

  Taxes Administracions 76,86 € 

TOTAL 3.090,00 € TOTAL 1.368,35 € 

Deute any 2019 -402,81 € 

Saldo any 2020 1.318,84 € 

 

Pressupost per l’any 2021: 

Ingressos Despeses 

Subvencions 900,00 € Actes diversos 500,00 € 

Quotes associats 1.300,00 € Despeses bancàries 120,00 € 

Venda samarretes 500,00 € Quota XCN 75,00 € 

  Assessorament legal 2.000,00 € 

TOTAL 2.700,00 € TOTAL 2.695,00 € 

Saldo any 2020 1.318,84 € 

Saldo any 2021 1.323,84 € 

https://perlaconca.org/
https://perlaconca.org/
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Referent a les qüestions econòmiques, es recorda que a la web hi ha: 

• Número de compte, per si alguna persona o entitat vol fer una aportació 

• Accés per fer-se soci, tant a nivell particular com a entitat 

• Samarretes. Es poden demanar i es faran arribar al domicili 

Les quotes es cobraran a la segona meitat del mes d’abril de 2021. 

Es recorda també que a partir d’ara ens caldrà assessorament legal per tal d’aturar les gestions del 

Pla director, per això llancem el repte “Cada persona associada aportarà un nou soci”, per tal 

d’augmentar els ingressos. 

La memòria econòmica del 2020 i el pressupost pel 2021 són també punts sotmesos a votació 

mitjançant el formulari online. 

Resultat de les votacions online (memòria 2020): aprovada (21 a favor, 0 en contra, 0 en blanc). 

Resultat de les votacions online (pressupost 2021): aprovat (21 a favor, 0 en contra, 0 en blanc). 

 

4. Estat del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca d’Òdena 

En Jepi Baulida explica l’estat actual del Pla director. Recorda que l’objectiu del Pla és implantar 

implementar grans superfícies industrials de caràcter logístic a la Conca d’Òdena. 

Després del procés de participació i de la pressió ciutadana, els ajuntaments d’Òdena i Vilanova del 

Camí es van posicionar en contra d’aquesta proposta. D’aquesta manera, es creu que la Generalitat 

deixarà fora del planejament l’àrea de Can Morera i Can Titó. 

Per tant, només quedarien dues àrees (zona de Jorba-Igualada, l’anomenat “polígons dels adobers” 

i la zona de l'aeròdrom ) en la proposta i alguns alcaldes no hi estant d’acord perquè la superfície 

afectada és massa petita per l’ambició de grans superfícies que tenien. Darrerament els veïns de 

Jorba, de Sant Jaume Sesoliveres i L’Espelt s’han organitzat en una plataforma anomenada Jorba 

reflexiona, a la que Per la Conca li dona tot el suport, que demana a l’alcalde de Jorba el perquè cal 

aquesta zona industrial i la possibilitat de ser consultats. 

D’altra banda, l’àrea de l’aeròdrom, l’Ajuntament d’Òdena ha presentat al·legacions en que afegeix 

un espai verd per separar el Barri de Sant Pere de la zona on s’hi haurien d’emplaçar activitats 

econòmiques. El seu projecte és promoure empreses relacionades amb el sector aeronàutic que no 

necessitarien tanta superfície com les logístiques i per això les hectàrees situades a l’est de la pista 

d’aterratge incloses en la proposta del Departament no s’inclouen en l’al·legació. Independentment 

del PDUAE, en una part d’aquesta zona est s’hi localitza també un projecte de parc solar. En resposta 

a la pressió que han fet  alcaldes de la MICOD que ambicionen més superfície de les activitats 

econòmiques i estan descontents amb les al·legacions de l’Ajuntament d’Òdena des del 

Departament de Territori i Sostenibilitat estan negociant o han negociat amb l’Ajuntament d’Òdena 

la inclusió de les hectàrees descartades, algunes de les quals sembla ser que pertanyen a l’Incasòl. 

Amb tot això, encara no s’ha presentat la nova proposta amb el retorn del procés de participació que 

estava calendaritzada pel febrer 2021. 

El calendari previst, presentat en el Procés participatiu, ja no es compleix degut a la controvèrsia 

entre la proposta presentada i la postura dels ajuntaments que obliga a refer la proposta. Es creu el 
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retard s’acumularà de manera que l’aprovació definitiva passarà de l’octubre de 2021 a més enllà de 

mitjans 2022. 

En Jepi Baulida resumeix la posició de Per la Conca utilitzant un mapa de la província de Barcelona 

d’un estudi de l’any passat (Basnou et al. 2020. Urban Forestry & Urban Greening 55: 126797) en el 

que s’indica la vulnerabilitat ambiental a la Conca d’Òdena. Un problema que cal afrontar en una 

planificació territorial i que està oblidat en aquesta. 

 

5. Parcs eòlics i fotovoltaics en tramitació 

En el Decret Llei 16/2919, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova unes mesures per a 

l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables, que permet a les empreses del sector 

fer nous parcs a tot Catalunya. Això ha suposat una allau d’empreses del sector buscant terrenys 

per instal·lar-s’hi. La Generalitat crea la Ponència d’energies renovables, òrgan col·legiat, que 

s’encarrega de fer preselecció dels projectes que s’hi presenten i els situa en un mapa.  

D’aquests projectes presentats, l’Anoia es capdavantera en aerogeneradors i tercera en parcs 

fotovoltaics, ja que és una zona que compleix els requisits tant a nivell eòlic com solar. A la Conca 

d’Òdena destaquen grans parcs fotovoltaics la zona del nord d’Òdena i al municipi de Sant Martí de 

Tous. També a la zona d’Òdena-Rubió. 

Per la Conca comparteix la mateixa visió que altres entitats del territori i aposta per la implementació 

escalonada, tal com proposa Eduard Furro, coordinador tècnic del Col·lectiu per a un nou model 

Energètic i Social Sostenible: 

• 1r graó, ocupació de cobertes d’ús domèstic, polígons industrials,... 

• 2n i 3r graó, ocupació d’espais públics 

• 4t graó, ocupació d’espais agrícoles no urbanitzats, sobretot en vessants de les muntanyes 

cara sud 

I definint prèviament el millor lloc pel territori, per tal de generar el menor impacte. Alhora, que 

aquesta decisió no estigui a càrrec de les empreses instal·ladores. 

 

6. Debat de futur i 7. Precs i preguntes 

 

Tot seguit Quim Muntané posa a debat el que volem que sigui l’entitat i quina funció ha de tenir a 

partir d’ara. Per una banda ha sigut i és de lluita i reivindicació activa en defensa del territori com el 

PDUAECO, Pla territorial parcial de la vegueria del Penedès i ara la implementació de la transició 

energètica. D’altra banda, com a plataforma de divulgació i catalitzador de projectes com el mapa 

paisatgístic, sessions de reflexió i debat, sortides i esdeveniment i la professionalització. 

 

Davant d’aquesta dicotomia Per la Conca és un punt de trobada dels diferents col·lectius, un canal 

per facilitar projectes en defensa de la Conca d’Òdena i l’Anoia i altaveu d’altres entitats. 
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Intervencions: 

 

• Pep Sole, referent a la transició energètica, demana proposar al Consell Comarca de l’Anoia 

que pressioni perquè no es tiri endavant aquesta decret sense un projecte previ que 

estableixi les condicions de planejament del municipi, com ho han fet municipis com Manlleu, 

Argençola i altres. Alhora proposa que l’entitat hauria de donar suport com a entitat jurídica 

a petits grups que lluiten pel territori, siguin de la Conca o no. 

 

• Albert Mateu, també referent a la transició energètica, Per la Conca hauria de ser capaç de 

prendre la iniciativa, i no ser les empreses que imposin el seu model empresarial. Com per 

exemple Som Energia i Viure de l’aire, que es desvincula de les grans empreses privades. 

Alhora demana que cal ser més socis per poder tirar projectes més ambiciosos. 

 

• Xavier Fabregat proposa que l’entitat no es limiti a la Conca, i tingui un abast comarcal, 

alhora que es registre com a entitat a altres municipis de la Conca, com Igualada, Vilanova 

del Camí, Santa Margarida de Montbui, ... 

 

• Imma Solé Vilanova, veïna de Sant Martí de Tous, explica que han fet un manifest demanant 

a l’Ajuntament la retirada de la instal·lació de plaques solars que afecta a cinc masies. 

 

• Meritxell Tudela, proposa que és molt important la feina de difusió i explicar bé cada projecte 

o acció, que es podria fer a través de vídeos senzills i publicar-ho a les xarxes socials. Valora 

positivament el recolzament que l’entitat ha donat a Salvem Can Titó. Dóna a conèixer 

l’entitat Ciclistes Urbans d’Igualada que estan treballant per ser més visibles, i anuncia que 

la propera trobada serà el 13 de març. 

 

• Josep M. Canela proposa associar-se amb ecologistes de Catalunya, http://ecologistes.cat/, 

com a punt d’intercanvi i suport a nivell català. 

 

• Jepi Baulida explica que volen millorar la web per ser un punt de trobada de totes les entitats 

que treballen pel territori, on les entitats podran compartir les seves activitats i d’aquesta 

manera fer difusió més activa de totes aquestes accions. 

 

• Jofre Rodrigo recull totes aquestes propostes i defineix el que hauria de ser en el futur 

l’entitat: 

1. Espai de trobada, de coordinació i de difusió i espai de reflexió més transversal, de 

manera conjunta amb un pensament estratègic, amb implicació de la ciutadania, 

com voluntariat, .... 

2. Amb incidència política. Hauríem d’aspirar de ser rellevants, junt amb altres entitats 

amb un discurs positiu, generar debats al voltant del medi ambient. 
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3. Realitzar projectes de restauració ecològica, a través de les convocatòries oficials, i 

obtenir més recursos. 

4. Aprofitar les lluites nacionals, a través de plataformes més grans, d’aquesta manera 

seriem més actius 

 

En Jepi Baulida tanca l’assemblea animant a tothom a participar en la mesura que pugui de manera 

activa en l’entitat. 

 

 

Es dóna per tancada l’assemblea. 

 

 

 

En dóna fe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el vistiplau de: 

 

 

 

 

 

Imma Ribera Jorba 

Secretària 

 

 

Josep Baulida Estadella 

President 

 

 

 

 

A Òdena, el 2 de març de 2021 

 


