
 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 4 de juliol de 2001, a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala Pau 
Boada de l'Ajuntament, es reuneix el Consell Municipal de Medi Ambient, en sessió 
extraordinària de segona convocatòria, presidit pel  Sr. Josep Soler i Barceló, amb 
l'assistència dels següents membres: Sr. Xavier Ballester i Gou, Sra. Lourdes Bohé i 
Medialdea, Sr. Josep M. Calaf i Gonzalo, Sr. Raimon Gil i Prades,  Sr. Josep Marrugat i 
Via, Sra. Neus Martí i Marrasé, Sr. Salvador Oliver i Juvé, Sr. Eduard Pitarch i Meseguer, 
Sr. Josep Lluís Porcar i Suesta, Sr. Xavier Rubires i Ferrer, Sr. Ferran Soldan i García, Sr. 
Jaume Torres i Valls i Sr. Santi Viadiu i Sans. Actua de secretària la Sra. Núria Sanromà i 
Rebollar. 
 
S'excusen la Sra. Núria Alié i Macià, el Sr. Joan Gil i Sánchez, el Sr. Rafael Escobar i 
Cáceres, el Sr. David Jorcano i Vallès, el Sr. Ramon Carreño i Delgado, el Sr. Antoni 
Navarro i García, el Sr. Carles Fortuny i Sáez i el Sr. Josep Lluís Martínez i Fernández. 
 
1.En començar la sessió, a petició d’un dels membres del consell es modifica l’ordre dels 
punts a tractar i s’inicia amb la informació sobre la línia d’alta velocitat. En primer lloc el 
Sr. Rubires mostra a tots els membres un vídeo informatiu sobre l’impacte ambiental del 
pas dels trens d’alta velocitat. Seguidament llegeix la seva proposta d’acord respecte el 
tema: “De la documentació de què es disposa sobre el projecte del tren d’alta velocitat a 
Catalunya, en general i a l’Alt Penedès, en particular, es constata que l’impacte ambiental 
del TAV és prou important com perquè des d’un punt de vista ambiental aquest Consell 
Municipal de Medi Ambient prengui una postura, ja que malmet greument el territori. No 
s’ha dissenyat un pla de desenvolupament ferroviari seguint criteris ambientals 
d’aprofitament dels corredors existents, ni seguint criteris socials, ja que l’ús del TAV és 
minoritari i no soluciona la problemàtica emergent del transport ferroviari de rodalies; ni 
econòmic, ja que el cost del mateix duplica altres sistemes de transport ferroviari ràpid i a 
l’abast de tothom. Per tot això el Consell Municipal de Medi Ambient de Vilafranca del 
Penedès no considera oportú el desenvolupament d’aquesta infrastructura.” 
 
El Sr. Soler comenta que abans de prendre cap postaura caldria posar sobre la taula tota la 
informació de què es disposa; així doncs passa a exposar tota la informació que té 
l’Ajuntament sobre la línia d’alta velocitat, que prové del Ministeri. Bàsicament es disposa 
del pla d’expropiació que correspon al projecte del TAV en el tram de Vilafranca i que 
arriba fins passat Avinyonet, tot i que l’Ajuntament no disposa d’aquest projecte, es tracta 
d’una proposta que ja ha estat desestimada pel Ministeri. En l’última reunió de 
l’Ajuntament amb el Secretari d’Estat, aquest va reconèixer que el projecte definitiu és el 
que contempla que es soterrin els trens i va fer entrega d’un plànol de secció que correspon 
a tot el traçat des de la Variant fins al pont de la Pelegrina. El Sr. Soler explica als 
assistents el plànol que s’ha entregat com a documentació adjunta. Segons aquesta 
documentació es cobririen els dos trens fins passat la Pl.Torres i Bages. L’Ajuntament però 
no disposa del projecte constructiu ni del projecte d’impacte ambiental. 
 
El Sr. Marrugat comenta que el Ministeri està actuant il·legalment en no fer públic el 
projecte constructiu. 
 
El Sr. Soler afegeix que el que cal conèixer és el projecte constructiu al detall, per saber 
exactament com es farà l’obra, perquè el que està clar és que el tren passa per l’únic lloc 



possible que podria passar qualsevol estructura ferroviària que és paral·lel a la via existent. 
Però l’aspecte important a discutir és com es farà aquesta obra, ja que hi ha alguns aspectes 
que s’han projectat sense tenir en compte la realitat del territori. Per tant, per part de 
l’Ajuntament s’ha fet una al·legació general des del punt de vista urbanístic. 
 
El Sr. Soldan pregunta quin projecte de restauració hi ha d’aquests plans parcials. 
 
El Sr. Soler constesta que no disposen d’aquesta informació. En aquests moments el que té 
previst l’Ajuntament és avançar en els projectes urbans que fan referència a tot el traçat de 
la via i que s’han de fer com a conseqüència del soterrament de les vies. Això s’intenta fer 
de manera coordinada amb els que estan fent el projecte del TAV. 
 
Finalment, el Sr. Soler comenta que l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca no es 
veu capaç, amb la informació de què disposen de pronunciar-se sobre el TAV, ja que han 
rebut moltes informacions contradictòries. Però el que si que creuen és que des del punt de 
vista de transport, el reforç de les estructures ferroviàries és positiu. 
 
El Sr. Marrugat diu que la Plataforma contra el TAV considera que l’Ajuntament ha donat 
suport a l’AVE per solucionar un problema local de Vilafranca que és el soterrament de les 
vies, i això portarà a un impacte territorial molt greu a tot l’Alt Penedès. El Sr. Marrugat 
opina que si s’hagués dit  no al TAV, possiblement aquest no passaria per l’Alt Penedès; i 
hauria estat molt bó pel Penedès que aquesta línia s’hagués traspassat al corredor del 
Mediterrani paral·lela a la via que ja hi ha a Vilanova i Sitges. 
 
El Sr. Soler vol aclarir que des del principi que hi havia projectats tres traçats alternatius, 
tots tres passaven pel Penedès. Per tant, dir que el tren passarà pel Penedès perquè a 
l’Ajuntament de Vilafranca li ha convingut és no entendre res, ja que el que està clar és que 
l’Ajuntament mai no ha tingut poder per decidir això. La postura que ha pres l’Ajuntament 
de Vilafranca és dir que ja que el tren passarà perquè hi ha una ordre del Parlament, al 
menys si passa per dins a Vilafranca cal conèixer en quines condicions ha de passar. 
 
El Sr. Viadiu opina que ell és contrari a l’AVE malgrat que cal defensar el tren com a mitjà 
de transport i també creu tot i la seva oposició a l’AVE, que cal valorar, secundàriament, 
totes les iniciatives de Vilafranca i qualsevol ajuntament per vertebrar una línia urbanística 
a partir d’això. 
 
El Sr. Soler demana que el consell es pronunciï tan pel què fan al tren com pel què fa a la 
manera com s’executarà l’obra, ja que ell té molt clar que aquesta tirarà endavant.  
 
El Sr. Soldan comenta que veient la poca informació que es té respecte a la conveniència o 
no del pas de l’AVE és perfectament legítim que l’Ajuntament es posicioni en contra, tot i 
que finalment aquest acabi passant. I que el posicionament en contra de les entitats 
ciutadanes fins i tot pot ser beneficiós. 
 
El Sr. Soler insisteix en què l’equip de govern no es pronuncia ni a favor ni en contra de 
l’AVE perquè no tenen prou elements de judici. En tot aquests temps no han pogut aclarir, 
malgrat els esforços, si aquesta estructura és positiva o no. Però el que sí que tenen clar és 
que una via d’apmpla europeu és bona i que el territori se n’hauria d’aprofitar d’aquesta 
estructura. És per això que el que sí que reclamen és que ja que la via passa pel mig de 



Vilafranca, que es pugui disposar d’una estació de trens regionals, ja que això beneficiarà a 
tota la comarca. 
 
El Sr. Calaf proposa que es redacti un document en sentit ampli que hi puguem estar tots 
d’acord. 
 
El Sr. Soler proposa aprovar un document amb els següents punts: 

 
“1r. Els membres del Consell consideren que no es pot defensar  el TAV com a opció, ja 
que hi ha dubtes importants respecte a si la inversió que cal fer pel TAV és la més 
adequada des del punt de vista de millora del transport públic. És a dir, no es disposa de 
suficient informació per valorar si aquesta és la política més correcte pel desenvolupament 
del transport públic o si potser hi hauria altres formes més sostenibles com ara potenciar el 
transport de rodalies, o bé els trens pendulars, etc.  
 
2n. La necessitat d’apostar pel transport públic obliga a demanar que aquesta infrastructura 
doni rendiment, des del punt de vista de l’aprofitament, a l’Alt Penedès. 
 
3r. Parlar de transport públic vol dir també parlar de rodalies i per tant, tots els pobles de la 
comarca que hi tenen accés haurien de veure millorada la freqüència i l’eficàcia del 
transport. 
 
4t  L’obra és prou important com perquè tant el projecte constructiu com les mesures 
correctores siguin documents públics a l’abast de qui els vulgui consultar i fer-ne el 
seguiment. Es demana també que s’inclogui com a valoració de l’impacte les afectacions 
socials que pugui ocasionar la infrastructura.  
 
5è En l’execució de l’obra cal que es sigui absolutament sensible amb el territori i que es 
tingui el criteri, de utilitzar l’obra, sempre que sigui possible per a reduir impactes existents 
(reaprofitament de les terres per a la pedrera, etc.). En aquest sentit, els membres del 
Consell demanen que hi hagi una bona coordinació entre els diferents ajuntaments, per 
aconseguir reduir al màxim l’impacte ambiental. 
 
6è Finalment, aquest Consell considera que la única forma correcte de fer el pas per 
Vilafranca és amb el cobriment de les vies. “ 
 
Es proposa enviar aquest escrit a tots els membres del Consell per què facin totes les 
esmenes que creguin oportunes i en la propera reunió ordinària arribar a un acord al 
respecte. 
 
2. En el segon punt de l’ordre del dia s’aprova el document que recull les propostes emeses 
per la Junta del Consell Municipal de Medi Ambient en la reunió celebrada el 23 de maig 
de 2001, en referència al parc eòlic de la Serra de Font- Rubí: 

 
“De la documentació de què es disposa, tant del projecte, com de les al·legacions, 
de la construcció d’un parc eòlic a la Serra de Font- Rubí, es constata que l’impacte 
previsible és prou  important com perquè es tinguin en compte aspectes no 
contemplats en el projecte, els quals poden posar en dubte la viabilitat de la 
proposta. 



 
En aquest sentit i atenent l’indubtable interès natural de la zona, es considera que 
prèviament a la discussió d’aspectes concrets respecte aquest parc, s’hauria de 
disposar per part del govern de la Generalitat d’una proposta clara respecte la 
ubicació dels parcs eòlics que no parteixi dels projectes de les companyies 
elèctriques, sinó de definir: 
 
a) Un pla global sobre l’ús i promoció d’energies alternatives. 
 
b) Un pla de reducció del consum energètic. 
 
c) Un pla de protecció dels espais naturals que no es limiti als PEIN i que tingui en 

compte, a més, l’impacte social i econòmic. 
 
d) Un protocol que estableixi el marc obligatori dels estudis d’impacte ambiental 

per a la instal·lació de qualsevol central productora d’energia. 
 
Mentre no es puguin aprovar amb ampli debat i consens els punts anteriors 
redactats, el Consell de Medi Ambient considera imprudent desenvolupar el parc 
eòlic de la Serra de Font- Rubí, atenent a més a l’interès natural de la zona i el fort 
impacte visual que representaria per la comarca de l’Alt Penedès. “ 

 
I quan no hi ha res més a comentar s'aixeca la sessió quan són les 22 hores i 15 minuts, 
signant aquesta acta els assistents i la secretària que ho certifica. 
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