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A l’inici de la carretera de Valldoriolf, als 
terrenys que havia ocupat darrerament 
l’establiment de l’empresa Flynnt Group 
Iberica i on existeix la Masia de Ca la 
Pona, properament s’edificarà una gran 
nau industrial per al desenvolupament 
d’una activitat logística.

La construcció de la nau s’iniciarà en els 
propers mesos, després d’un procés de 
transformació de la finca que ha tingut 
lloc per a afavorir la reindustrialització i 
activació d’aquest sòl industrial existent, 
classificat històricament al planejament 
municipal com a tal (antiga U.A.-14).

Aquest procés, en suma, ha comportat, 
l’enderroc de totes les edificacions 
existents fins al moment (les naus i 
nombroses edificacions i edificis secun-
daris i auxiliars de serveis i d’instal·la-
cions), les actuacions per a la desconta-
minació del sòl ocupat per diverses 
indústries al llarg del temps, els movi-
ments de terres a tota la zona classificada 
com a sòl industrial, i la urbanització 
interior de tota la parcel·la industrial.

Respecte a aquest punt cal dir que la 
superfície total de la zona industrial 
classificada al planejament vigent no 
havia format part de la zona industrial 
ocupada fins al moment i que en canvi, 
ara, el procés per a la reconversió indus-

trial de la zona, sí que ha englobat tots 
els terrenys prevists a la normativa 
urbanística.

Al lloc, amb 38.730’33 m2 de superfície 
de sòl per activitats, hi ha prevista la 
construcció d’un edifici de 225m de llarg 
per 53m d’ample amb 14.217’60m2 i 
12m d’alçada aparent del volum que 
acollirà la nova activitat econòmica i els 
vehicles propis de la flota de l’empresa 
logística de transport que preveu 
implantar-se a l’indret. El projecte 
contempla la construcció d’una nau 
general àmplia i diàfana (amb molls de 
càrrega per transport en façana) i una 
zona d’oficines al costat oest, amb 
1.439’55 m2 de superfície. L’edifici 
comptarà amb un soterrani de 5.395’95 
m2 amb capacitat per a més de 200 
vehícles.

En aquests moments, l’empresa ja 
compta amb la Llicència Municipal 
d’Obres atorgada per la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament i amb l’informe 

favorable de la Diputació de Barcelona 
respecte a la mobilitat que es generarà 
en aquest punt de la carretera de Valldo-
riolf (BV-5159).

Un cop acabades les obres, es preveu la 
generació de nous llocs de treball amb 
l’inici del funcionament de l’empresa al 
poble. 

Durant el darrer any s’han dut a terme 
els treballs de condicionament de les 
vores de la zona industrial amb la 
plantació de desenes de pollancres i s’ha 
sanejat el subsòl, neutralitzant els efectes 
ambientals sobre el medi.

Aquesta actuació s’enmarca en el 
conjunt d’actuacions per a la millora de 
l’ocupació i de la competitivitat dels 
polígons desenvolupats des de l’Ajunta-
ment en els darreres anys, com la millora 
de la mobilitat general amb la construc-
ció de nous accessos a les zones d’activi-
tat econòmica al poble, o la Modificació 
Puntual de les NNSS de planejament 
urbanístic a la zona del polígon de Cal 
Pinxo (Polígon antic) aprovada pel 
Departament de Territori i Sostenbilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 

Un cop acabades les obres, 
es preveu la generació 
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L’ARRIBADA DE SERTRANS

ES PREVEU LA CONSTRUCCIÓ D’UNA 

NAU DE 14.217’60 m2 PER ACOLLIR 

LA NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA 

I ELS VEHICLES PROPIS 
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