Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Penedès Nord
Procés de prospecció

Sessió 2
Dimecres 6 d’octubre de 2016
Sant Pere de Riudebitlles

Recull de les intervencions

Com veus avui la situació econòmica de Sant Pere de Riudebitlles
Toni García
Filtros Anoia
Considera que les empreses del municipi han de treballar conjuntament i donar-se
suport unes a les altres per fer créixer Sant Pere de Riudebitlles.
Marc Sala
Filtros Anoia
Explica que es té la percepció que una empresa que no es troba a l’àrea metropolitana
de Barcelona ha d’oferir menys serveis, però la realitat és ben diferent.
Exposa que és un privilegi que les empreses es radiquin en pobles petits on els seus
treballadors puguin anar caminant a la feina. Això millora la qualitat de vida de les
persones.
Proposa promoure horts urbans.
A més, considera que Sant Pere de Riudebitlles pot ser molt atractiu per empreses que
s’hi vulguin radicar.
Pere Joan Valls
Pere Valls
Afirma que la gent del municipi s’implica molt més quan treballa en una empresa del
mateix poble. Això repercuteix molt positivament a qualsevol empresa.
Exposa que les empreses han quedat al centre de Sant Pere de Riudebitlles, amb la
problemàtica que això comporta.
En una altra direcció, afirma que les indústries del paper i el cartró necessiten grans
quantitats d’aigua, per aquest motiu no s’ubicaran noves empreses del sector a
Catalunya, on escasseja aquest bé.
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És un defensor del territori i li agrada potenciar-lo. Desenvolupa diferents accions
perquè la seva activitat repercuteixi a la zona. Per exemple, van començar a treballar
amb biomassa.
Lamenta que, malgrat les empreses col·laboren amb el municipi a través de les
entitats locals o les activitats que s’hi organitzen, no troben professionalitat entre els
tècnics de l’Ajuntament. Afirma que són treballadors que no estan preparats pel món
empresarial. Afegeix que les empreses han evolucionat i el consistori no és capaç de
fer-los costat.

Joan Mestre
Ramon Olivé
Explica que, antigament, tots els treballadors de l’empresa eren del poble. Actualment,
això ja no és així, ja que la població més jove no es queda al municipi.
Comenta que no existeix una bona comunicació amb transport públic amb Sant
Sadurní d’Anoia, tot i que molts treballadors vinguin d’allà. Sí que hi ha bona connexió
amb Igualada.
Exposa que el poble ha anat creixent al voltant de les empreses i aquestes han quedat
al mig de Sant Pere de Riudebitlles.
Finalment, explica que no hi ha estudis relacionats amb el món del paper i el cartró,
motiu pel qual han de formar el personal des de la pròpia empesa.

Jaume Romeu
DS Smith Packaging Penedés
Explica que tenen treballadors del poble i rodalies, d’una banda, i de Barcelona, d’una
altra. Per aquests, la connexió que hi ha entre la ciutat i Sant Pere de Riudebitlles és
molt dolenta. El repte ha estat adaptar la mentalitat d’uns i altres i la implicació que
tenen a l’empresa.
Afirma que l’Ajuntament no és àgil i costa molt desencallar tot tipus de tràmits.
Comenta que l’empresa té diferents problemes:
· Quan plou es produeixen microtalls de llum. Això els fa perdre molts diners perquè
han de llençar tota la producció.
· No hi ha fibra òptica. Han d’agafar-la de Sant Quintí de Mediona.
· Manca subministrament d’aigua.
· Les comunicacions són dolentes.
· Han de tenir la seva pròpia depuradora, amb el cost que això implica.
· Tots els camions han de creuar el poble. Amb els inconvenients i molèsties que això
provoca.
· Els costa trobar personal qualificat.
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Com hauria de ser Sant Pere de Riudebitlles i l’entorn Penedès Nord
en l’horitzó 2030, pel que fa a l’activitat econòmica ?
Pere Joan Valls
Pere Valls
Afirma que no vindrà cap gran empresa al municipi. Segons Valls, el futur passa per
preservar la indústria que hi ha.
Explica que és una sort haver omplert el polígon del poble. Tot i que, afegeix, que
quan una empresa creix ha de marxar del municipi, ja que no hi ha grans superfícies
de sòl.
Considera que el Penedès gira al voltant de l’Enoturisme. El visitant de l’Alt Penedès
vol visitar caves. Les iniciatives com la Conca del Bitlles són molt positives perquè
complementa l’Enoturisme.

Marc Sala
Filtros Anoia
Exposa que als països emergents els agrada molt Barcelona, però com que ja no s’hi
cap, van desplaçant-se cap al territori. En breu, afirma, al Penedès hi haurà veïns de
totes les nacionalitats.

Joan Mestre
Ramon Olivé
No entén com encara s’estan construint polígons industrials amb la quantitat de naus
disponibles que hi ha.
Afirma que cal cuidar l’aigua ja que és un bé escàs i molt necessari. Avança que en un
futur es tindran talls d’aigua, de la mateixa manera que ara es succeeixen els de llum.
Jaume Romeu
DS Smith Packaging Penedés
Afirma que no hi haurà cap gran empresa que es radiqui a Sant Pere de Riudebitlles,
ja que no hi ha espais disponibles.
Considera que s’ha d’aconseguir que les empreses del municipi inverteixin al poble.
A més, creu que cal ser capaç d’atraure petites empreses que puguin omplir les naus
que hi ha buides.
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