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PEAE Garraf · Sessió participativa · Gremi de Constructors
Lloc: Sala Zoom
Data: 9 de novembre de 2020 a les 18h30
Durada: 86 minuts
Participants:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alfred Contreras · Construccions Contreras 1945 SA
José Antonio Hernández · Edificaciones Vilanova SL
Antoni Mora · Coramar SL
Carles Alentorn · Reformes i Rehabilita. Grup 3 SL
Domingo Hernández · Edificaciones Vilanova SL
Daniel Gracia · Construcciones Tomás Gracia SA
Francisco Pastor · Yesos Pastor
Isidre Also · NODE Garraf
Yolanda Vallés · NODE Garraf

[Isidre Also]: Estem fent sessions participatives al voltant del Pla Estratègic. Ja n’hem
fet amb diferents entitats sectorials i intersorials, també amb el campus de la UPC i el
Col·legi d’Enginyers.
El Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf és un encàrrec que nosaltres, NODE
Garraf, hem rebut per part del Consell Comarcal del Garraf arran de la situació que es
produeix i una vegada s’està veient una comarca cada cop més vulnerable, més feble.
Si durant la dècada de la crisi 2008-2017 l’impacte que va rebre la comarca va ser
lamentable, aquesta crisis, aquesta pandèmia, està sent dramàtica, per posar
qualificatius poc encertats.
Hi ha una preocupació extrema a la comarca perquè les dades ens hi estan abocant;
la situació d’atur o les persones que estan en situació d’ERTOS, de les empreses que
estan tancant.... sobretot en el sector de Serveis, com pot ser l’hostaleria, el turisme en
general, el comerç, tot el que té a veure amb la cultura, el lleure... tot això representa
el 78% de l’activitat econòmica de la nostra comarca.
Cada vegada més, aquesta comarca s’està terciaritzant, s’està especialitzant en
serveis cap el consum final i això fa que quan hi ha una crisi com la que estem patint
estiguem en una situació critica.
Fruit d’això és quan les alcaldesses de la nostra comarca demanen que es treballi amb
la major diligència per proposar nous escenaris i nous revulsius perquè la comarca
pugui ser una mica més sòlida, no tan vulnerable, no tan feble quan hi ha situacions
com aquesta.
Per això és d’agrair la vostra participació i el fet que des del Gremi s’hagi contribuït
amb una participació molt nodrida i molt representativa. Felicito al Gremi de poder-nos
aplegar per compartir el vostre parer.

Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf
2021 | 2025

Com ho farem? En una horeta escassa us demanarem que parleu sobre el que us
proposarem. Si no teniu inconvenient s’enregistraran totes les intervencions. Una
vegada s’hagi acabat la sessió es farà una transcripció literal amb text de totes les
aportacions que s’hagin fet i se us enviarà al Gremi perquè la valideu, perquè
confirmeu que allò que s’hagi escrit en el text és el que hagueu dit, perquè pugueu fer
esmenes o afegir el que creieu convenient, allò que no s’hagi dit però que també valgui
la pena. El document es penjarà al web www.plaestrategic.cat. En aquest web hi
trobareu totes les sessions que s’han fet, programes de ràdio, televisió, reunions com
aquesta, tant presencials com per via telemàtica, i també veureu que en l’apartat
d’Entitats, hi ha el Gremi de Constructors, que ja consta com una entitat que forma part
d’aquest Pla Estratègic.
Ara es tracta de que, lliurement, cadascú de vosaltres expliqui com ho està veient, si
us preocupa què pot estar passant d’aquí dos anys, si considereu que a la comarca hi
ha un excés d’activitat residencial o no, o tot el contrari...
[Alfred Contreras]: L’altre dia vaig estar en una reunió sobre el Pla Estratègic del
Penedès. Si no m’equivoco, el nom també és el mateix.
[Isidre Also]: No, és el Pla Parcial Territorial del Penedès, que està en fase de debat.

[Alfred Contreras]: Quina relació pot tenir un amb l’altre? Treballeu sobre el mateix, a
part de l’àmbit, que un és de la vegueria i l’altre és comarcal?
[Isidre Also]: El Pla Parcial Territorial planteja sobretot l’ús del territori, com organitzar
el territori pels diferents usos que pugui tenir, siguin residencials, agraris, industrials o
de qualsevol altra consideració. És un Pla que es proposa des de la Generalitat i
s’obre a la participació de tothom. El nostre és un pla estratègic d’activitat econòmica
en el què es tracta de que tots els sectors siguin representats. Volem treballar tots
aquells vectors que tinguin a veure amb l’activitat econòmica empresarial i només de
l’àmbit de la comarca del Garraf, que ja és molt, perquè els sis municipis sembla que
no tinguin a veure entre ells però hem de procurar alinear i treballar vectors que siguin
coincidents o complementaris.
[Alfred Contreras]: Comentaves del COVID, de l’afectació gravíssima que hi ha a la
comarca, sobretot en el sector Serveis. De moment a nosaltres no ens ha afectat
gaire. Ja veurem què passarà d’aquí a un o dos mesos. Quan acabem les feines que
estem fent ja veurem si ens pot afectar o no. Això també ho explicaven els companys
del Col·legi i en Xavier Oller l’altre dia en el debat televisiu
[Daniel Gracia]: Jo estic d’acord amb l’Alfred. Aquesta pandèmia que estem vivint ara
si no hi ha una solució ràpida o a curt termini sí que ens podrà afectar. Els companys
de Sitges estem treballant en obres que ja havíem començat, tot i que també és veritat
que des de la pandèmia contractar una obra és complicat perquè hi ha molts dubtes.
No sé com ho afrontarem però jo crec que nosaltres al final si els ajuntaments
col·laboren en facilitar-nos els tràmits i les necessitats que tenim i si finalment es troba
una vacuna, nosaltres podrem seguir treballant. Hi ha moltes diferències amb l’altra
crisi que vam patir nosaltres. Per a nosaltres aquesta crisi sanitària no té res a veure
amb la crisi econòmica que vam patir, que sí que va ser desastrosa per a nosaltres.
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Tots teníem obres emparaulades o contractades però aquesta incertesa que s’està
produint en aquest moment és a nivell sanitari més que econòmic. Si això segueix així,
però, esdevindrà una gran crisi econòmica; espero que es solucioni abans.
[Isidre Also]: Daniel has parlat de la relació amb els ajuntaments, a què et refereixes?
[Daniel Gracia]: Que en el temps de pandèmia ells tampoc han canviat. Segueixen
sense ser àgils; concretament, l’Ajuntament de Sitges, que és amb qui jo tinc tracte
normalment. Segueixen igual que estaven abans de la pandèmia. Si a això li sumes
que la meitat dels treballadors estan teletreballant es fa difícil que donin resposta a
qualsevol cosa que necessitem, com per exemple alguns dels tràmits a la Generalitat concretament de l’àreal d’Urbanisme- que també s’han de fer a través de l’Ajuntament.
Sentim que l’Ajuntament, sempre parlant del de Sitges, no ens recolza, ni en
promocions noves ni en reparcel·lacions... Demano només que en aquesta situació
extraordinària que estem vivint ens recolzin com ja haurien de fer normalment.
[Carles Alentorn]: seguint amb el mateix fil que diu el Daniel sobre la crisi sanitària i
els ajuntaments, jo crec que la crisi sí que ens afectarà, sobretot al petit empresari, el
que fa petits arranjaments a particulars, perquè l’atur pujarà i aquestes petites feines
es deixaran de fer.
Pel que fa al tema dels ajuntaments, el nostre patiment i sobretot el vostre, el dels
promotors, és saber què passarà en un futur amb els plans generals, què es podrà i
què no es podrà fer.
I per últim, seguint això que deies tu, Daniel, sobre els ajuntaments, a Vilanova triguen
molt a donar qualsevol llicència, al fer-ho on line els tràmits sembla que es perden pel
camí o no sé què passa, però triguen molt. I quan intentes trucar, el teletreball
endarrereix la comunicació i costa molt que t’atenguin la trucada. No entenc el
teletreball per part de l’administració; parlo per Vilanova i suposo que els altres
ajuntaments també. Tots estem exposats al virus i ens podem encomanar. Quan has
d’anar a buscar una placa d’obra a l’ajuntament o qualsevol tràmit in situ, t’escanegen
de dalt a baix, a banda que depèn per qui demanis potser no hi és perquè està
teletreballant i has de tornar l’endemà. A hores d’ara és un desastre.
[Isidre Also]: Què en penseu dels concursos públics dels ajuntaments? Ha millorat la
situació? Les empreses locals i/o comarcals hi tenen accés? Alguns de vosaltres em
consta que sí, però és generalitzat?
[Antoni Mora]: Accés en tenim perquè són concursos públics i tothom hi pot accedir.
Amb el tema dels que no són públics que son per invitació o licitació hi ha una sèrie
d’empreses que sempre són convidades i altres que encara que hagin treballat per
aquests ajuntaments no són convidades, tot i havent-t’hi treballat i havent fet bons
treballs.
No s’ha fet res ni s’ha tingut en compte afavorir les empreses locals pel que fa al
COVID, com sí que han fet altres ajuntaments.
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Estic completament d’acord amb el que han dit el Carles i el Daniel. S’han endarrerit
moltíssim els tràmits i els cobraments. Tenim molta dificultat en rebre els cobraments
amb els terminis que marca la llei de contractació de sector públic. Tot i haver fet tots
els tràmits per part de la direcció facultativa que fa questes obres, els quals se
sorprenen de l’endarreriment d’aquests ajuntaments amb els pagaments. Tot i la bona
actitud política de fer més participatives les empreses locals o comarcals els fets no
reflecteixen les bones intencions.
En ajuntaments que a priori no tenien aquest problema també s’ha alentit tot, tràmits i
pagaments, més del que és habitual. Suposo que aquesta pandèmia ha provocat una
sèrie de despeses extres als ajuntaments. Això per a les pimes és preocupant. Estem
creuant una línia vermella com en l’altra crisi.
[Isidre Also]: En un sentit més ampli, la comarca del Garraf, per ser més competitiva,
per atraure més inversió, per generar més ocupació, on creieu que té més penúries?,
què li costa més?, quins creieu que són els problemes que hauria de resoldre la
comarca si veritablement volgués prosperar en el sentit econòmic?
[Alfred Contreras]: El tema de l’autopista ens limita moltíssim. Per a nosaltres és un
patiment. Pel que fa al terreny industrial, estem molt limitats, ens manca; sobretot en
superfícies grans. En referència a l’obra que pot venir de concursos dels ajuntaments,
la que té una certa envergadura, que es va amb competència lliure amb la resta
d’empreses és difícil que es quedi aquí amb empreses de la comarca. A banda de que
hi ha molta competència, les empreses més grans van molt a la baixa i tenen un servei
d’assessors molt ampli i potent. És molt difícil competir amb elles.
El nostre Gremi el componen majoritàriament empreses d’una capacitat petita, que
treballen, fora alguna excepció, en petites obres i petits projectes.
[Isidre Also]: Una altra qüestió que us proposo té a veure amb la formació, tant la
professional com l’ocupacional. Crec que a la comarca no hi ha res en el vostre sector,
com penseu que es podria treballar en aquet sentit?
[Alfred Contreras]: És un tema bastant general. Fa un temps hi havia la Fundació
Gaudí que formava aprenents però tot això ha desaparegut. Fa uns anys, quan hi
havia molta feina, no hi havia oficials preparats, una manca total de persones de l’ofici.
Això, a la comarca, se’ns escapa: no podem muntar nosaltres escoles de formació de
paletes, crec!.
[Antoni Mora]: En tema de formació en el sector de la construcció, no tant el perfil
tècnic, que aquest sí que existeix, sinó personal d’obra, oficials de primera i de
segona, encarregats... aquí hi ha un gran buit. Hi ha sectors, com la mecànica, que sí
que estan coberts però en el nostre sector no és que no estigui cobert només a la
comarca sinó també a nivell de Catalunya i de l’Estat Espanyol. No hi ha cap formació
professional específica per formar mà d’obra del nostre sector. I això també passa amb
aspectes específics del nostre sector, com podria ser el tema dels refractaris.
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Això podria ser una formació als nostres instituts per atraure personal, ja que d’aquí un
temps no tindrem personal preparat a no ser que les empreses formin els seu propi
personal, cosa que és difícil en un sector com el nostre. Això podria ser una oportunitat
a la comarca en un sector com el nostre. Som un sector que li falta molt de
recolzament per part de les administracions públiques
[Alfred Contreras]: S’hauria de dignificar més l’ofici de paleta de primera, perquè
depèn de quin tipus de treball es necessiten oficials que tinguin uns coneixements i
experiència. No hi ha relleu generacional.
[Isidre Also]: Jo recordo fa uns anys, que centres com la Paperera estaven treballant
uns oficis, no només de paleta, de guixaire, de pintor, de fuster... tot això ara mateix
crec que no hi ha cap centre que s’hi dediqui, és cert?
[Alfred Contreras]: Crec que no
[Carles Alentorn]: El que es feia a La Paperera estava molt bé. S’ensenyaven els
oficis i podies agafar gent per fer pràctiques. Tot és millorable però, si més no, allò
funcionava. A hores d’ara estem amb menys; no tenim res.
[Antoni Mora]: Cal formació que dignifiqui la formació com ha dit l’Alfred. Hi haurien
d’haver uns estudis reglats. Sense menysprear ningú, a La Paperera hi acabava gent
que no tenia altres oportunitats. El nostre sector precisament necessita gent que vulgui
ser un bon professional. Hi ha d’altres professions, com mecànic o electricista, que
tenen el seu grau de formació professional mitjà i superior. Són alumnes que opten per
aquests oficis. En el cas de la construcció sembla que sigui l’última oportunitat: “no
m’agafen en cap lloc, doncs me’n vaig a la construcció que allà m’agafaran” i això no
és el que necessitem.
El sector necessita que es dignifiqui l’ofici i que la gent vulgui fer-lo perquè tindrà un
futur. Manca per part de les administracions públiques donar suport i sortida
professional reglada a la gent que s’hi vulgui dedicar i que obtingui un títol equivalent a
un electricista, un mecànic o un electrònic.
[Alfred Contreras]: Precisament el conveni de la construcció és un dels que estan
bastant bé pel que fa a sous; n’hi ha molts més d’inferiors
[Carles Alentorn]:
Estic d’acord amb l’Antoni, quan diu que l’últim recurs per
guanyar-te la vida era la construcció, on no tenies estudis ni cap altra cosa i feies de
manobre i cobraves. Tal com diu l’Alfred, tenim un bon conveni i es cobra bé; conveni
que es va signar l’any 92, per les olimpíades, i és un molt bon conveni. Faltaria
formació, nois que portessin a dins l’esperit de la construcció.
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[Isidre Also]: L’Institut Alexandre Galí, de les Roquetes, l’any passat va demanar un
cicle formatiu especialitzat en la construcció i li van denegar. La Generalitat va
considerar que a la comarca no era necessari. Penso que en això podem insistir molt
perquè és necessari, tal i com deia l’Antoni. Ha de ser una formació reglada no només
per a persones que venen d’altres mons sinó també d’aquells que estan treballant en
el sector i que se’ls hi pot donar una titulació, un suport acadèmic que els pot adreditar
el seu ofici. Penso que hauríem d’insistir molt en recuperar aquesta proposta de
l’Institut Alexandre Galí perquè podria ajudar força al sector de la construcció. Això ho
deixo aquí. Per part nostra, en prenem nota i insistirem
[Antoni Mora]: Jo crec que si, que s’hauria d’insistir i és molt bona idea
[Carles Alentorn]: Totalment d’acord
[Daniel Gracia]: Jo també hi estic d’acord. No és un problema a nivell del Garraf sinó
estatal. Abans es portava el fill i aprenia, però el cost del que et marca el conveni ho
fa insostenible. No es pot pagar quasi el mateix per un oficial que per un que n’està
aprenent i s’hi afegim les normes de seguretat doncs és insostenible. Al final, això no
està regulat ni està preparat. A l’institut es farà la formació i després hi anirem
nosaltres a buscar oficials i vindrà una empresa a fer 300 pisos i per 100€ més se’ls
endurà i tu hauràs estat pagant un munt d’anys de formació. Per mi això és complicat,
no és un tema que nosaltres poguem decidir.
[Alfred Contreras]: Estic d’acord. Formes una persona, fas una despesa i després,
per quatre duros, marxen.
[Antoni Mora]: Tot això es va agreujar amb el boom del turisme. Molta gent de la
construcció que va coincidir amb la crisi del 2007 i 2008 va passar al món de
l’hostaleria i durant aquests anys hi ha manca de personal. Ara, amb la frenada del
turisme, l’hostaleria s’està frenant i potser podem recuperar alguna cosa, però han
passat molts anys. El nostre sector s’ha vist des de la crisi molt agreujat per tot el que
va passar i també per la manca de personal
[Domingo Hernández]:
Estic d’acord amb tots vosaltres, és el que tenim en el
nostres sector, com en d’altres.
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[Francisco Pastor]: Estic d’acord amb tot el que han dit els meus companys. És
veritat que no hi ha mà d’obra. Abans hi havia La Paperera però ara tampoc hi ha tanta
feina com per tenir tants treballadors. Tampoc des de les empreses podem formar
treballadors. No tenim ajudes ni de l’estat ni dels ajuntaments, i té un cost elevat. Ara
la gent jove tampoc vol treballar a la construcció. Prefereixen ser youtubers i
influencers.
El tema de la crisi ens acabarà afectant tard o d’hora, i quan més temps passi sense
trobar solució costarà més. Pel que fa als ajuntaments, fatal, pitjor que abans. No
podem crear més feina ni podem fer formació. Les empreses grans de fora se’ns
emporten moltes de les licitacions però sí que podríem unir-nos les empreses petites
del Garraf i optar a aquests projectes, de manera que seriem més competitius i la feina
quedaria aquí, a la comarca, formant una empresa gran.
[Domingo Hernández]: Completament d’acord

[Francisco Pastor]: Pel que fa a les obres públiques, ens podríem unir i així poder
optar a les obres públiques d’una certa envergadura i evitar que empreses grans
s’emportin aquestes obres grans, tal i com passa ara, que venen de València o Sevilla.
Units tots podríem fer aquella obra i tres més. Compartir treballadors si en un moment
concret en alguna obra en fessin falta, donar un cop de mà entre nosaltres, que ens
regim pel mateix conveni.
[Domingo Hernández]: Com a promotor vull comentar que s’ha d’anar molt en
compte. Hi ha molts projectes que s’estan parant i el 2021 serà un any molt complicat i
és probable que moltes de les vendes d’immobles que s’hagin fet ara i que s’han
d’entregar el 2021 s’anul·lin perquè les condicions dels bancs a l’hora de donar crèdits
hauran canviat. S’ha d’anar amb compte amb les obres que s’agafin.
[Alfred Contreras]: Precisament, el que ha comentat Domingo és un tema important i
s’haurà de veure què passa amb les hipoteques i els bancs; és una de les possibles
conseqüències del Covid, i ja tenim l’experiència del que va passar el 2008-2009. Era
diferent a la situació actual però si no hi ha diners tampoc no es podrà invertir en
rehabilitacions, compres d’habitatges... El problema serà el mateix que fa 10 anys.
Això sí que penso que és important en el Pla Estratègic.
[Domingo Hernández]: S’hauria de veure de quina manera es mouran els diners en el
sector de la rehabilitació i veure de quina manera es pot articular la captació de fons
que es puguin destinar a les rehabilitacions. Des de Node Garraf es farà algun equip
de treball per fer aportacions al Pla de General i als diferents tallers de treball?
[Isidre Also]: NODE Garraf està treballant per la comarca. Ens han fet aquest
encàrrec del Pla Estratègic de la comarca del Garraf. Podem fer qualsevol cosa que
ens demanin.
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[Domingo Hernández]: El Pla Estratègic definirà el que la comarca vulgui ser?
[Isidre Also]: El Pla Estratègic el que intentarà és proposar escenaris en els quals la
comarca pugui accentuar la seva activitat. Com exemple, hi ha ajuntaments que estan
apostant per l’economia de la creativitat, la cultura i el coneixement, com pot ser
Sitges; altres ajuntaments estan apostant per l’economia blava...
El que pretén el Pla Estratègic és recollir la participació de tothom i proposar escenaris
futurs en els què la comarca pugui treballar. És una comarca molt feble, molt
vulnerable i el que es tracta és recollir les aportacions de tothom per veure cap a on
s’hauria d’anar. Volem que sigui la gent de la comarca, que siguem nosaltres, els que
opinem què ens està passant i què voldríem que ens passés. Un pla estratègic és
això, què volem que ens passi i com volem aconseguir-ho.
[Domingo Hernández]: Al fil del que estàs dient, Isidre, el Pla Estratègic marcarà a
través de NODE Garraf què pensem i quina és l’estratègia de la comarca, com una
comarca potent entre Barcelona i Tarragona. L’eina que possibilitarà això és un Pla
General. Si el Pla General va en contra del Pla Estratègic, difícilment podràs implantar
un pla estratègic quan es pot limitar el desenvolupament urbanístic, es pot limitar la
sobre activitat... al final tenim un Pla General que està intentant, no serà en aquesta
legislatura, però serà el que marcarà les línies de Vilanova, que és una part important
de la comarca del Garraf de cara al futur. Però, clar, si el Pla Estratègic ens digués,
per exemple, que s’ha de potenciar el turisme a la comarca i alhora el Pla General de
Vilanova aposta per no fer turisme, això és una incongruència. Per això estava dient
que el Pla Estratègic s’ha de compaginar i fer-lo compatible amb els avanços del Pla
General o amb aquestes propostes perquè l’equip redactor del Pla General les
incorpori.

El Pla Estratègic hauria de definir el que, en teoria, sota criteris objectius, és el bé
comú del conjunt de la comarca del Garraf. El Pla General hauria de definir quin es el
bé comú del municipi de Vilanova. El bé comú depèn de quin col·lectiu; com a
exemple, en l’últim taller que van fer de Conservació Mediambiental en el qual vaig
participar va parlar una noia que va fer una proposta i que l’equip del Pla redactor la va
incorporar: s’havia de desmercantitlitzar la platja de Vilanova, que no hi haurien
d’haver xiringuitos, no hi hauria d’haver activitat econòmica, no hi hauria d’haver res
perquè la platja de Vilanova era per gaudir només per als vilanovins, fins al punt que
no s’havia de deixar passar cap vehicle, i que si la gent gran del Tacó havia d’anar a la
platja ho havien de fer amb bus. Això al final va en contra del que es pugui dir en el Pla
Estratègic de la comarca del Garraf.
Per això ha d’haver-hi un contrapoder. Al final si la part que opina de forma contrària
calla, no a títol personal sinó com a col·lectiu, doncs no és representatiu. S’ha de
poder parlar amb diferents col·lectius i gremis. Tinc molt d’interès que a nivell col·lectiu
es decideixin les coses.
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[Antonio Mora]: La sensació que es té, sobretot en el món empresarial, és que els
polítics van per un costat amb idees idíl·liques del que hauria de ser Vilanova o la
comarca i l’empresa va per un altre. Des del món de l’empresa hem d’estar lluitant
amb els polítics que posen constantment traves per exercir la nostra activitat, ja sigui a
nivell local, com està passant a Vilanova amb la mobilitat, com també comarcal. Som
una ciutat “dormitori”, en la qual els trens de rodalies funcionen com funcionen,
l’autopista costa un dineral i a les costes t’hi jugues la vida.
També tenim un gran problema de mobilitat a la ciutat, perquè les coses que
funcionaven bé ara se les han carregat (Ronda Ibèrica, etc). Hi ha una desconnexió
total entre el món de l’empresa i el de l’administració pública. Però no renuncien a la
quantitat d’impostos que hem de pagar el món de l’empresa. Jo em pregunto, a l’igual
que el Domingo, si NODE Garraf serà un contrapoder i es posicionarà al cantó de
l’empresa per fer pressió a aquests polítics amb aquestes idees idíl·liques que tenen.
Volem ser una ciutat residencial però no tenim serveis a nivell d’oci, sobretot de cara a
la joventut, i més ara amb la pandèmia. Tenim greus problemes també perquè no
sabem si es desenvoluparà el projecte d’on estava la fàbrica de ciment o no.
[Domingo Hernández]: Al final, la classe política només fa cas a una part de la
societat, la que domina els mitjans de comunicació, la que fa soroll, la que planta cara,
la que planta un tenda de campanya. El col·lectiu d’empresa o la gent de nivell mitjà no
es queixa, i quan ho fas a nivell personal et titllen d’especulador. Ens hem d’agrupar
com a col·lectiu per tal fer pressió des de diferents punts, perquè ens escoltin, tant des
del Gremi com des de l’Associació d’Empresaris ...
[Antonio Mora]: El problema és que no hi ha un lobby fort empresarial que planti cara
a aquesta administració pública.
[Domingo Hernández]: Cadascú va a la seva, per això, fent referència al que ha dit el
Francisco Pastor, ajuntar-nos és una bona idea. Fa uns anys ja es va intentar amb la
Cooperativa del Garraf, d’aquesta manera les obres es podrien quedar a la comarca.
De tota manera és molt complicat; per molt que vulguem fer-ho és molt complicat.
[Isidre Also]: Domingo, en relació amb el contrapoder, Node Garraf no pot actuar
com a contrapoder. El que ha fet Node Garraf és rebre l’encàrrec, però no és una cosa
menor, ja que ha propiciat aquestes trobades i que realment quedi constància textual i
gravada de la vostra opinió. Al final qui ha de llegir això són les persones que hauran
de prendre decisions. He de dir-vos que cap de les reunions que hem organitzat fins
ara ha tingut un condicionant polític.
[Domingo Hernández]: A mi m’agradaria poder fer una taula rodona entre els polítics
i diferents agents de diferents sectors. Poder asseure’ns amb les alcaldesses i que des
de diferents sectors poguéssim expressar-nos. Penso que això és el més participatiu.

Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf
2021 | 2025

[Antonio Mora]: Seria ideal
[Isidre Also]: És qüestió de proposar-ho.
Ho hem de deixar aquí. De nou moltes gràcies. Gràcies, Alfred, com a president del
Gremi. Ha estat un plaer tenir un grup tan nodrit i participatiu com aquest.
[Alfred Contreras]: Molt content de la participació. Només recordar una cosa: que la
construcció, a banda dels constructors que som nosaltres, també hi ha altres sectors
vinculats a la construcció, com poden ser instal·ladors, serralleria, aluminis, fusteria
etc. Aglutinem molta gent, jo ara no tinc dades, però m’agradaria saber quin PIB de la
comarca representa la construcció.
I agraeixo als companys la seva participació.
[Isidre Also]: De nou moltes gràcies. Com hem dit, us enviarem aquest document; el
que hem gravat ho passarem a text i us ho passarem perquè ho valideu, tant si hi ha
alguna cosa que no considereu adient o que vulgueu afegir ho posarem en el
document igualment. Tot això ho podrem trobar a la pàgina web www.plaestrategic.cat

