NOVEMBRE 2020

VERMUT TERRITORIAL

EL PLA TERRITORIAL PARCIAL
DEL PENEDÈS I EL CATÀLEG
DE PAISATGE.
MODIFIQUEM EL FORMAT!
Activitat Gratuïta ONLINE
Els vermuts territorials són una activitat icònica del COAMB impulsada des de fa anys per l'anterior Comissió
del Territori del Col·legi. L’objectiu d’aquests pretén tractar temàtiques o aspectes lligats al territori Català,
però en aquesta edició l'activitat no podrà incloure una visita sobre el terreny ni un vermut posterior. El que
sí que podem garantir és que les persones interessades en els aspectes territorials podran gaudir, en un
ambient distès, d’una situació d'interès i d'un debat, acompanyats d’experts en la matèria.

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:
28 de novembre, de 11:30 a 13:30 h.
La Vegueria del Penedès va ser reconeguda pel Parlament de Catalunya, el 8 de febrer de 2017, com a un àmbit
territorial funcional més dels vuit en què es divideix Catalunya. Ara per ara, segueix estant repartida en 3 plans
territorials diferents, el Metropolità de Barcelona, el de les Comarques Centrals i el del Camp de Tarragona.
Abans l’any 2010 ja s’havia reconegut el Penedès com a nou àmbit de planificació territorial, fet que va permetre
començar a elaborar el Pla territorial parcial del Penedès (en endavant, PTP) amb el seu propi Catàleg de Paisatge,
amb la intenció donar resposta a les necessitats actuals de la regió i la població.
Els inicis del procés de creació del Pla Territorial Parcial del Penedès es remunten a l’any 2014 i ara, el mes d’octubre
de l’any 2020 s’ha iniciat el procés de participació ciutadana.

En aquest Vermut Territorial, Organitzat pel COAMB, pretenem convidar als participants i experts en el procés
d’elaboració del Pla Territorial Parcial i del Catàleg de Paisatge perquè ens expliquin i exposin què és el PTP del
Penedès, per a què serveix un Catàleg de Paisatge, quines noves aportacions s’integren en el PTP i en el catàleg
i, finalment, què els diferencia respecte dels altres plans territorials aprovats i sobre què tracta la proposta
d’ordenació d’espais oberts, assentaments urbans, activitat econòmica i infraestructures.
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