
Manifest de suport a l’Associació de Veïns i Propietaris d’El 
Pla de Santa Maria Baiona, Gambada i Mas Anyerro 

La plana de Baiona dona nom a la partida que ocupa l’est del terme municipal de Valls, el 
sud del terme del Pla de Santa Maria i l’oest del terme d’Alió. A Baiona hi conviuen els 
tradicionals usos agrícoles de secà –olivera, garrofer, ametller…– amb masos i cases que 
en molts casos son primeres residències de famílies treballadores, famílies que amb el seu 
esforç i sacrifici han construït una llar i un estil de vida al camp, en contacte directe amb la 
natura. 

Baiona de Valls, Pla de Santa Maria i Alio, la terra i la gent de Baiona, es veuen contínuament 
amenaçats per diverses pretensions, com l’actual de la Generalitat de Catalunya, pretensió 
explicitada en el Pla Director Urbanístic de l’Alt Camp, de convertir Baiona, la Gambada, 
Mas d’Anyerro i també parts de Ruanes i del Fornàs de Valls, en un macropolígon industrial 
i logístic. Un macropolígon a l’entorn d’una nova terminal de tren de mercaderies, que també 
s’ubicaria a Baiona i que, tot i que les notícies recents diuen que està aturat, això no ens 
dona cap seguretat de que no torni a ressorgir en un futur, si bé no en les mateixes 
condicions, sí probablement en un altra panorama que tornaria a provocar pànic entre els 
habitants d’aquest indret, tal i com ja es va viure en anys passats i que també es va aturar 
gracies als moviments veïnals. 

El polígon de Valls no ha esgotat, ni de bon tros, les seves possibilitats de creixement: resten 
una bona pila de solars per construir i hi ha naus desocupades. A més, hi ha una reserva de 
sòl de 60 hectàrees per a futures ampliacions a Palau de Reig. Tampoc es pot dir que els 
11 polígons industrials restants de l’Alt Camp estiguin al 100% de les seves possibilitats. 
Ben al contrari, podem observar com els polígons de Vila-rodona i de Bràfim-Alió, per 
esmentar-ne dos que també s’incloïen en l’esmentat PDU, encara tenen un percentatge 
important del seu planejament per executar. 

El context, doncs, és molt clar: l’Alt Camp té centenars d’hectàrees de sòl industrial, fetes o 
planificades en ferm, buides i esperant noves empreses. Baiona és un estil de vida 
sostenible i arrelat a la terra que entre tots volem i hem de preservar. Per això, la gent de 
Baiona diem NO a qualsevol model de planificació fet sense respecte pel territori i sense 
respecte per la gent que hi viu. I seguirem diem NO a qualsevol model de planificació que 
sobredimensioni les necessitats i menyspreï la realitat. 

Amb aquest manifest volem que quedi constància que restarem atents a qualsevol actuació 
futura que pugui posar en perill les nostres llars i estarem al costat dels nostres veïns dels 
termes de Valls i Alio, manifestant-nos al seu costat i portant a terme les actuacions que es 
creguin oportunes per aturar qualsevol actuació que els i ens perjudiqui sigui en part o en tot 
el conjunt de Baiona. 


