
MANIFEST
PEL SÍ A JORBA

El proper diumenge 24 d’octubre Jorba votarà si vol ampliar el Parc Tecnològic 
Igualada-Jorba tal i com proposa el Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de 
la Conca d’Òdena.

Després del procés participatiu que va fer variar la proposta inicial d’emplaçament 
de nou sòl industrial a la Conca d’Òdena, la consulta de diumenge serà una nova 
oportunitat de la ciutadania, en aquest cas de Jorba, d’opinar sobre quin model de 
futur vol per al seu municipi i per al conjunt de la Conca, que per primera vegada ha 
treballat de forma coordinada per planificar a llarg termini l’activitat econòmica del 
territori.

Els qui signem aquest manifest no volem que la Conca d’Òdena perdi més 
oportunitats. Tenim un emplaçament geogràfic privilegiat prop de Barcelona i a 
tocar dels principals eixos de comunicació i telecomunicacions que ens fan un 
territori atractiu per a la inversió d’empreses, i ho hem d’aprofitar. Les darreres 
dècades ja hem comprovat que amb els recursos propis del territori no es poden 
crear prou llocs de treball i que cal atraure noves empreses oferint el sòl industrial 
de gran format que necessiten. Evidentment, aquest sòl només pot anar destinat a 
aquelles empreses responsables mediambientalment, socialment i compromeses 
amb la creació de llocs de treball de qualitat. I estem convençuts que la implantació 
de grans empreses generarà un efecte tractor que permetrà l’ocupació de les 
parcel·les de petit format de què ja disposem. 

Volem un futur d’oportunitats per la Conca d’Òdena. Volem sortir de la crisi 
econòmica amb més i millor ocupació per a l’Anoia, i això és totalment compatible 
amb la protecció del medi natural, una riquesa a la qual no volem renunciar. Aquest 
diumenge, Jorba pot dir Sí a tot això: a crear oportunitats professionals per als joves, 
a disposar de més recursos per al municipi, a evitar la fuga de talent. 

Diguem Sí a construir un futur que permeti viure i treballar a la Conca d’Òdena!
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