
Gran consens entre els principals partits polítics de Gelida per 

iniciar la implantació de l’Agroparc d’Ametller Origen  
 

 Els principals partits polítics de Gelida (PSC, ERC i Gelida per la República) aproven la 

Modificació Inicial del Pla d’Ordenació Urbanística municipal a l'àmbit del Pla Parcial de 

Can Juncoses i finques colindants per a la implantació del projecte Agroparc al terme 

municipal de Gelida 

 

 L’Agroparc compta també amb l’informe favorable de la Comissió Territorial de 

Catalunya sobre el caràcter d’interès territorial del projecte, el suport de la Generalitat 

i el govern espanyol i de més de 100 empreses, organitzacions empresarials, sindicals, 

socials, polítiques i de la societat civil de la Vegueria del Penedès 

 Aquest projecte de país ha rebut també la distinció del Col·legi d’Enginyers Agrònoms 

de Catalunya per fomentar la sostenibilitat en tots els àmbits i del Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya, que ha reconegut l’Agroparc com un dels 14 projectes de referència en 

sostenibilitat i innovació d’entre tots els projectes arquitectònics presentats a 

Catalunya 

 

 

13 de desembre de 2022-. Llum verda per part dels principals partits polítics de Gelida per 

iniciar la implantació del projecte Agroparc al terme municipal de Gelida. En el ple celebrat 

ahir a la nit a l’Ajuntament de Gelida, els representants del PSC, ERC i Gelida per la República 

van aprovar la Modificació Inicial del Pla d’Ordenació Urbanística municipal a l'àmbit del Pla 

Parcial de Can Juncoses i finques colindants, amb un resultat de 10 vots a favor i 1 en contra. Un 

primer pas per a la implantació del clúster agroalimentari 100% sostenible i circular que Ametller 

Origen vol impulsar amb l’objectiu de transformar el model productiu actual del sector 

agroindustrial i promoure la producció d’aliments d’una major qualitat nutritiva i organolèptica. 

 

Aquest gran consens entre els principals partits polítics de Gelida recalca de nou el valor 

d’aquest projecte en clau de territori i de país, que compta també amb l’informe favorable de 

la Comissió Territorial de Catalunya sobre el caràcter d’interès territorial del projecte i del suport 

de la Generalitat de Catalunya. Tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com la 

consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, van visitar els terrenys a 

principis d’any, recalcant l’encaix d’aquest projecte per a un sector essencial i importantíssim a 

Catalunya, com és l’agroalimentari. També des del govern espanyol, el Ministeri d’Indústria, el 

Ministeri de Transició Energètica i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació s’han mostrat 

favorables a l’Agroparc, per ser un projecte transformador del sector, completament alineat 



amb els objectius del Pacte Verd Europeu i amb el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.

Tanmateix, la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb més de 100 empreses del Penedès 

(Alt i el Baix Penedès i el Garraf), juntament amb els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, i 

nombrosos representants polítics i membres del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Baix 

Penedès i Garraf i de l’Ajuntament de Gelida, de Sant Llorenç d’Hortons, de Sant Sadurní, de 

Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, van impulsar el passat mes de juny un manifest per 

mostrar el seu suport inequívoc al projecte i la rellevància que una empresa del territori com 

Ametller Origen aposti per “projectes ambiciosos, sostenibles amb el medi ambient i amb les 

persones, amb inversions fortes que ajudin a vertebrar el territori i que situarà el Penedès com a 

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”. 

 

El projecte ha tingut també una gran acollida entre la resta d’empresaris catalans. De fet, l’acte 

de presentació, que va tenir lloc ara fa un any a la seu de Foment del Treball, va tenir un gran 

èxit de convocatòria, convertint-se en el més multitudinari celebrat en aquesta institució d’ençà 

de la pandèmia. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va destacar el gran pes 

del sector agroalimentari en l’economia catalana, així com el seu suport al grup “pel seu 

creixement sostingut i la seva capacitat d’innovació constant, que l’ha portat a evolucionar el 

model del seu negoci cap a l’Agroparc”.   

Distincions a l’Agroparc pel seu caràcter innovador i sostenible 

Durant aquest any, aquesta iniciativa que vol esdevenir el primer districte agroindustrial 

d’energia positiva i CO2 negatiu, amb el qual s’evitarà la emissió de 1.400 tones de CO2 a l’any, 

ha estat reconeguda amb diferents guardons pel seu component innovador i sostenible. El 

Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya va atorgar el ‘II Premi Alimentem el món’ a 

l’Agroparc, “per crear un districte amb aquestes característiques que basa tot el seu potencial 

amb l’economia circular, la recerca i l’impacte econòmic que generarà a Catalunya”. També el 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha distingit l’Agroparc com un dels 14 projectes de 

referència en sostenibilitat i innovació d’entre tots els projectes arquitectònics presentats a 

Catalunya durant l’any passat. 

 



A més, la companyia ha rebut també aquest any el Premi EY a la millor empresa sostenible de 

l’estat, per la seva trajectòria i compromís amb el planeta des dels seus inicis i per l’esforç que 

està duent a terme per fer front a l’emergència climàtica i alimentària amb el projecte Agroparc. 

 

Sobre Ametller Origen 

El Grup Ametller Origen és una empresa d’alimentació especialitzada en productes frescos i 

elaborats de qualitat. Fruit de la seva experiència com a agricultors i productors, Ametller Origen 

ha consolidat un model de negoci d’integració vertical, controlant des de l’origen els productes 

que ofereixen a les seves botigues, tant la seva fruita i verdura com els seus productes elaborats. 

El Grup compta amb camps de cultiu i fruiters al llarg de tot l’eix de la mediterrània, un obrador 

central de productes elaborats i un equip humà format per més de 3.400 treballadors.   


