La societat civil de 10 municipis de l’Alt Camp s’uneix
per preservar i valoritzar el paisatge de la Plana
agrícola de secà del centre de la comarca.
Mes de 50 empreses dels sectors primari i terciari han signat un manifest amb
l’objectiu d’impulsar una gestió específica per la Plana de secà, i proposen la
creació d’un consorci.
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El dimecres dia 4 de desembre es va reunir a la Cambra de Comerç i Indústria de Valls,
una nodrida representació de la societat civil de la comarca de l’Alt Camp convocats per
un grup de ciutadans entre els que es trobaven viticultors, elaboradors, tècnics en
planificació territorial i del sector turístic, empresaris del sector turístic i l’alcalde de
Nulles, que el març passat ja van presentar als mateixos empresaris un audiovisual sobre
la Plana agrícola de secà de l’Alt Camp realitzat per les empreses MN Consultors en
Ciències de la Conservació i Medigrafic i van impulsar conjuntament amb l’Associació
de cases de turisme de l’Alt Camp ( La Traca) la firma d’un manifest.
La major part dels assistents eren empresaris i cooperatives dels sectors econòmics
primari (agricultura) i terciari (turisme), dels 10 municipis que tenen territori a
l’anomenada Plana de secà (Figuerola del Camp, Cabra del Camp, El Pla de Santa
Maria, Valls, Vila-rodona, Alió, Bràfim, Puigpelat, Vilabella i Nulles), també hi ha
assistit la major part d’alcaldes i altres associacions del món de la cultura i el medi
ambient de la comarca.
La jornada ha estat pels empresaris el retorn de la primera trobada celebrada el març, i
per la resta de la societat civil la descoberta d’aquesta iniciativa que representa el
naixement d’una associació per treballar en favor del paissatge de la Plana agrícola de
secà.
L’objectiu d’aquesta associació serà impulsar una estratègia vers un nou model de
desenvolupament i gestió de la Plana agrícola de secà del centre de la comarca, que es
basi en el respecte i valorització del paisatge, la potenciació de l’activitat agrària, i
permeti compatibilitzar l’activació econòmica i la identitat territorial. Com a punt de
partida es proposa l’impuls d’un consorci entre les administracions locals i els
Departaments de Política Territorial, Agricultura Ramaderia, Pesca i Medi Natural i de
Cultura. Aquesta proposta ja ha estat ben acollida pels alcaldes de la major part dels
municipis afectats.

