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PEAE Garraf · Sessió participativa · Cambra de Comerç

Lloc: Cambra de Comerç de Barcelona, Delegació al Garraf (C/ Sant Pere 38 - VNG)
Data: 13 d’octubre de 2020 a les 9h10
Durada: 86 minuts
Participants:
●
●
●
●
●
●

Àngel Font – Delegat de la Cambra de Comerç, delegació al Garraf
Salvador Duran – Membre del consell de la delegació al Garraf
Marta Bueno - Membre del consell de la delegació al Garraf
Isaac Paz – Tècnic Cambra Comerç, delegació al Garraf
Isidre Also – Gerent NODE Garraf
Yolanda Vallés – Coordinadora NODE Garraf

[Isidre Also]: Ens reunim en aquesta sessió de treball, perquè des de NODE Garraf
tenim l’encàrrec de realitzar el Pla Estratègic de la Comarca, el qual prové del Pacte
per l’Ocupació del Garraf que tutela el Consell Comarcal del Garraf.
El Pla Estratègic arriba amb la necessitat de donar resposta a les circumstàncies més
recents, i en aquest primer semestre de l’any amb la pandèmia covid-19 encara es
palesa més la feblesa i la vulnerabilitat del teixit econòmic de la comarca, ja es va
veure en la dècada del 2008 al 2019 però aquest cop la crisi és molt més intensa i ha
fet més mal.
La comarca del Garraf és una de les que més ha patit a Catalunya amb la pandèmia
amb expedients de regulació i tancament d’empreses, particularment en autònoms. És
una comarca que està abocada a serveis de consum final, i molt atomitzada pel que fa
al mosaic empresarial, de lluny també tenim un major percentatge d’autònoms un de
cada tres llocs de treball l’ocupa un autònom, a Catalunya és un de cada cinc, és la
diferència, això per una comarca és terrible, qualsevol cicle depressiu ens fa mal. Per
tant, aquest és l’estat de la comarca i ja veníem d’unes dades molt preocupants, de
taxes d’atur, de faltes d’inversions tant publiques com privades en definitiva d’una
situació que la comarca no està progressant, és unànime que la comarca no avança,
per tant això son situacions alarmants i a veure si som capaços d’una vegada de
dibuixar directrius que desprès puguem presentar, que siguem capaços de trobar
escenaris en els que puguem apostar, per exemple:
-

L’economia blava: front portuari i amb les prestacions i recursos del litoral.
L’economia taronja: Indústries creatives, culturals i del coneixement.
L’economia per la dependència: Suport assistencial sociosanitària, discapacitats,
aquí Sant Pere de Ribes, està apostant per la salut.
Àmbit Universitari: Tenim grups de recerca i liderant investigacions en projectes
mundials.
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A la comarca hi ha diferents branques per les que s’està apostant, hi ha molts
elements que nosaltres els defensem com a molt propis, molt singulars, però que tot hi
estan latents no s’exerceixen, un altre cosa és que cada municipi tingui la seva
tendència, el seu projecte, i moltes vegades costi una mica aglutinar i coordinar
iniciatives, això és el que deixo sobre la taula i a partir d’ara no diré res més
En el procés aquest de redacció del Pla Estratègic, estem en la fase inicial que és la
de participació amb diferents entitats, on recollim les intervencions que es fan,
s’enregistren com també s’intenten transcriure, i després se us envien, abans de
publicar-les perquè vosaltres valideu o feu esmenes o inclús afegiu alguna cosa que
volíeu dir el moment que ens doneu el vist i plau. Posteriorment ho publicarem en un
espai web plaestrategic.cat recollirà totes les aportacions i trobades, amb els
participants i fotografies corresponents. A banda d’aquestes reunions hi hauran unes
altres intersectorials que seran per eixos com mobilitat, sostenibilitat, energia,
connectivitat, indústria, turisme, etc.
El pla està previst que estigui redactat entre maig o juny, és un encàrrec de les
alcaldesses que s’haurà de fer en 7 o 8 mesos.
Us pregunto, com veieu la comarca i com l’hauríem de projectar, quins problemes té
que haguem de solventar.
[Àngel Font]: La Cambra en aquests moments està apostant molt pels polígons,
ajudant també amb els webs. Fa uns dies vam fer la reunió amb la UPIC per
col·laborar en l’intercanvi de dades i la millora en l’agrupació dels polígons,
sobretot els del Garraf, el que facilitaria els intercanvis de Km0 a nivell
d’empreses.

A la cambra estem modificant el web de Barcelona perquè sigui més aclaridora, amb el
lema de que “cap empresa tanqui”, amb incentius econòmics directes de la Cambra.
Un dels canvis, és que la Cambra Garraf quedarà com un nucli independent de la de
Barcelona i haurem de treballar més per la comarca.
La setmana que ve tinc una reunió pel tema forestal que ja portem un any esperant,
s’estan buscant inversions, la Generalitat ha donat 2,5M per tot Catalunya i ens ha
beneficiat com a Sant Pere de Ribes amb la neteja del Mongrós, els ADF també han
tingut una ajuda de la Diputació i de la Generalitat i també s’estan netejant el marges.
[Isidre Also]: Entenc que es dona resposta o solució amb una preocupació que hi ha
pel tema forestal, més enllà d’això les empreses que estan actuant en aquests temes
son empreses locals?
[Àngel Font]: No, però la gent que hi treballa sí, encara que les especialitzacions de
forestals són de fora, concretament romanesos. Es tracta d’un ofici de sempre on s’hi
ha dedicat els pagesos però ara han desaparegut. És important la neteja de boscos
perquè estiguin nets i puguin treballar el terreny, així com per la prevenció d’incendis.
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[Marta Bueno]: I això perquè no ho fa la gent jove? Aquí és molt difícil que un jove
faci les practiques que són obligatòries i els estem obligant a que marxin fora.
[Àngel Font]: El tema és complicat perquè no hi cap universitat que doni classes. Vam
fer un Simposi precisament per això.
[Marta Bueno]: I als estius?
[Àngel Font]: Ja existeixen grups de voluntariat als estius per nanos que s’apunten en
grups de 12 a netejar voreres de rius i boscos. Desconec si aquí al Garraf també es fa.
[Marta Bueno]: A través de l’espai jove aquí es podria incentivar a l’estiu.
[Isidre Also]: Marta, el tema de les pràctiques et toca de prop?
[Marta Bueno]: Sí, la meva filla ha estudiat a Barcelona Disseny d’interiors i ha acabat
fent practiques a Catalunya en miniatura a Torrelles. La combinació amb transport
públic és d’una hora i mitja. Aquí ha estat impossible, potser hi ha professions que son
més fàcils però a moltes els hi és molt complicat.
Els joves són la nostra cantera i d’una o altre manera un cop sortits de l’Universitat
han de començar a fer pràctiques i acaben fent-les fora del Garraf.
[Salvador Duran]: En definitiva ens falta aprenentatge. No tens una formació sense
la pràctica.
[Marta Bueno]: Sí clar, passen 5 anys estudiant una carrera i acaben el estudis amb
molts coneixements però, quan arriben al món empresarial, se’n adonen que no és el
que han somiat, el que volien que fos la seva professió i acaben treballant d’una altra
cosa que no té res a veure amb el que han estudiat.
[Isidre Also]: A la nostra comarca no hi ha activitats noves. On podem fabricar
aprenents? On podem donar bagatge als que ja tenen la formació acadèmica i que a
través de les pràctiques puguin créixer professionalment?
[Salvador Duran]: Per què les empreses no agafen gent per aprenentatge?
[Marta Bueno]: Estaria bé que a l’empresa hi hagués un tutor perquè pugui ensenyar
als estudiants per tal que aquests puguin fer les pràctiques a una empresa on podrien
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aprendre i aportar els seus coneixements. El problema és que hi ha masses
empresaris individuals i ells això no ho poden fer.
[Salvador Duran]: Els autònoms petits, quin suport tenim per tenir aquests aprenents?
Et demanen quant cobraran, has de pagar la Seguretat Social, acostumen a tenir una
certa edat però sense experiència, per tant, has d’invertir temps en ensenyar-los.
També trobo a faltar gent responsable.
A Alemanya les botigues no poden vendre més cuines perquè no hi ha muntadors i
aquí ens passa exactament el mateix. No hi ha persones amb experiència.
[Marta Bueno]: Quan dius muntadors et refereixes a nivell global, el que tanca el
procés?
[Salvador Duran]: En concret al que munta el moble fet, acabat de fàbrica, el que sap
com instal·lar el moble.
[Isaac Paz]: Tot el tema de l’aprenentatge es troba regulat en l’àmbit de la Formació
Professional Dual. Quan jo estava a la Delegació d’Hospitalet, es va crear un grup de
treball on hi havia una taula rodona on participaven els Instituts, la Cambra,
empresaris i sindicats que miraven si els cicles formatius que es realitzaven
tenien una bona sortida. Aquí, evidentment, hi posàvem les pràctiques obligatòries
amb un índex alt de reincorporació a la plantilla de l’empresa un cop acabades les
pràctiques. És una iniciativa que allà ha funcionat molt bé.
Com a Cambra podem ajudar i a l’empresari no li suposa cap cost. D’altra banda,
aconseguim que la persona treballi unes hores a l’empresa, aprengui l’ofici i després
l’empresari té l’opció de contractar-lo si l’interessa.
[Isidre Also]: Seguint l’idea que comentes, aquí fa 2 anys que s’ha posat en marxa el
Consell de la Formació on estan representats els centres de la FP Dual, ocupacionals,
Universitat i la formació continua, així com vosaltres, la FEGP i el CETIVG.
Encara que avui en dia els pressupostos de la Generalitat en aquest aspecte són molt
ajustats per ampliar la línia de varietat de formació. La realitat és que ens diuen que si
la comarca requereix d’un cicle formatiu en concret, ens el poden donar a canvi d’un
altre que perdem.
[Àngel Font]:Hi ha una mala comunicació entre col·legis i empreses.
[Salvador Duran]: El principal problema és la comunicació, les empreses no saben
de què poden disposar. Amb 32 anys d’empresari, mai ningú ha vingut a dir-me res,
excepte aquest últim any que Viu Comerç se’m va presentar. Lamentablement, no hi
ha informació.
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[Yolanda Vallès]: Reflexió: Si coneixem els cicles que no tenen èxit a la comarca i els
que sí tenen sortida, no se’ls hi pot oferir a la Generalitat que ens canviï uns per uns
altres?
[Isidre Also]: Per veure la continuïtat d’un cicle han de demostrar quin volum
d’alumnes hi ha matriculats i, molts d’ells es matriculen si tenen la possibilitat de trobar
feina a través dels seus estudis.
[Yolanda Vallès]: La idea és poder ajustar que la formació que es dona aquí doni
cabuda perquè la gent es quedi a treballar a la comarca.
[Isidre Also]: En el nostre territori tenim dos bons exemples. D’una banda, l’institut
Joan Ramón Benaprès de Sitges que, actualment compta excepcionalment amb un
25% de places disponibles quan, normalment hi ha alumnes que no troben plaça.
Molts es queixen de que troben feina avanç de finalitzar el curs. Alguns dels estudiants
són de la comarca encara que el 80 – 90% quan acaben se’n van a treballar fora del
nostre territori.
L’altre exemple és l’Institut Lluch i Rafecas de Vilanova és el que té les formacions
més tècniques. Les pràctiques d’electrònica, mecatrònica, etc., les fan a empreses de
l’Alt Penedès, ja que a la nostra comarca no hi han.
A l’institut Alexandre Gali a Sant Pere de Ribes on s’imparteixen els cicles relacionats
amb l’àmbit sociosanitari, assistencial i de la dependència, ara ha demanat el de la
construcció i no els hi han donat, malgrat que tindria molt de sentit en la nostra
comarca.
Si ens donen un cicle nou ens treuen un altre, perquè no hi ha diners per tallers.
Quan venen les crisi hi ha més atur i hi ha menys diners per la formació. És una
incongruència. Només hi ha pressupost quan no hi ha atur.
La Dual ha estat un fracàs reconegut pel propi Director el Sr. Espinós.
Més enllà d’aquestes qüestions, quins són els punts febles del Garraf? Com podríem
ser més competitius i atraure més empreses?
[Àngel Font]: El problema és que el nostre territori està molt basat en el turisme.
L’àmbit del sector nàutic els hi faltarien elements per atraure molt més turisme.
Aprofitant que tenim l’Universitat, ara estem mirant de poder enfonsar dos vaixells a
uns 20 o 30 metros de la costa amb la finalitat de donar activitat submarina, crear
aquest tipus d’empreses que subministrin les ampolles d’oxigen però provocant perquè
hi hagi competitivitat. Això generaria economia local als restaurants, la zona blava i
activitats d’oci turístiques.
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[Marta Bueno]: Jo només veig activitat a l’estiu i penso que s’haurien de fer més
coses per potenciar-la i dinamitzar-la durant tot l’any. El passeig marítim de
Vilanova no té vida a l’hivern. Hi ha molt de servei però els comerços es concentren en
el centre.

Fa temps vaig proposar el fet de disposar d’una àrea per les autocaravanes que
engloba un públic molt gran i, particularment amb la pandèmia, aquest nínxol de
mercat ha crescut molt. A Vilanova no disposem de zona de recàrrega per aquests
vehicles, només hi ha un a Cubelles.
Aquest tipus de turista és molt respectuós amb el medi ambient.
En el mateix sentit, també es tractaria de potenciar el Parc Natural del Garraf i
aprofitar molts dels recursos que ens aporta la Vegueria.

[Àngel Font]: La Cambra està buscant un edifici a Catalunya, que no sigui a
Barcelona, per habilitar espais de coworking. Estaria subvencionat per Europa. La
localització seria en un lloc coster, amb bons accessos, connectivitat i les instal·lacions
haurien de disposar de 5G.
[Isidre Also]: Aquesta proposta hi podria cabre a Sant Pere de Ribes perquè hi ha una
inversió constant, encara que també seria interessantíssim a Vilanova.
[Marta Bueno]: L’aposta de Valentí ha estat molt encertada.
[Isidre Also]: Fins a quin punt està tan a prop del melic metropolità ens afecta o
afavoreix?
[Àngel Font]: Tenir els dos ports més importants de Barcelona i Tarragona és
importantíssim, el problema és que no els podem aprofitar perquè els costos de
mobilitat i logística són molt elevats.
Estem molt afectats, d’una banda per la C15 ja que encara no està acabada d’arreglar
i, de l’altre, l’alt cost del peatge de la C32. Tampoc tenim via ample. Hi ha un grup de
21 persones de La Cambra que ho està mirant, però no donen a l’abast.

Pel port de Vilanova no passen mercaderies. Si tinguéssim el tren els costos serien
inferiors.
[Marta Bueno]: No hi ha trens de mercaderies que passin per aquí?
[Isidre Also]: No, van pel Penedès.
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[Àngel Font]: El tema de la vinyeta també és complicat. S’han de fer grups molt
concrets de pressió.
[Isidre Also]: Estan alliberant diferents autopistes com l’AP2, però no la nostra.
[Marta Bueno]: Això comporta que només puguem treballar dins del nostre territori, la
mobilitat és bona però amb un alt cost.
[Àngel Font]: Com a ciutat dormitori i treballar a Barcelona és una bona opció de
qualitat de vida, però això és justament el que nos interessa tal com ha passat a Sant
Cugat.
[Isidre Also]: Avui en dia, la gent parla de la nostra comarca com a ciutat residencial
més que dormitori. És cert que vivim molt bé, ens hem resignat a que aquí hi hagi
activitat pròpia, el que ens condueix a que ja no som competitius només en qualitat de
vida, d’habitatge, envelliment del població i entorns tranquils. Tots aquests factors són
el nostre problema actual.
[Salvador Duran]: La culpa és dels que lideren.
[Isidre Also]: Com a comarca realment tenim possibilitats de revertir aquest flux de
viure aquí i treballar fora perquè aquí no hi ha possibilitats?
[Salvador Duran]: Això ho poden fer els que tenen capacitat.
[Marta Bueno]: Tenim espai en comparació amb Barcelona. L’industria està
focalitzada en llocs que es fa difícil de treure’ls. El sector serveis dona molta feina i la
industria està canviant moltíssim.
[Salvador Duran]: No hi ha llocs de treball. Molta gent ha comprat pisos per a invertir.
A Vilanova la gent busca als industrials fora d’aquí.
[Isidre Also]: No en tenim gaires de promotors i constructors aquí al territori.
Hi ha possibilitats de reindustrialitzar a la comarca?
[Àngel Font]: Això és la política de cada ajuntament.
[Salvador Duran]: S’ha d’obrir l’Ortoll perquè puguin circular els vehicles.
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[Àngel Font]: S’ha de cercar noves tecnologies o empreses de reciclatge de
bateries. No sabem ben bé el què vindrà, hem de fer de futuròlegs.
A Dinamarca volen prohibir l’efectiu en dos anys. A Finlàndia està prohibit la venda de
gasoil.

[Isidre Also]: Com us imagineu la comarca en 15 anys?
[Salvador Duran]: Ens agradaria uns carrers nets i que no estiguin fets malbé, però
les companyies no es posen d’acord.
Tot és fonament de la societat des de joves en edat escolar.
[Àngel Font]: S’han de preparar més les Universitats i que hi hagi més espais de
coworking per a treballar. També l’existència de facturació directa.
Com aniran els repartidors? Bicicleta elèctrica?

