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PEAE Garraf · Sessió de Participació · Tècnics de Promoció
Econòmica
Lloc: Zoom
Data: divendres 13 de novembre, a les 10h
Durada: 63 minuts

Participants:
● Marc Balanza - Coordinador de Desenvolupament Local a l’Ajuntament de
Cubelles
● Sílvia Vllalta - Dinamitzadora socio cultural a l’Ajuntament d’Olivella
● Maite Pascual - Directora de Nivell10, Ajuntament de Sitges
● Noemí Cusiné - Responsable d’Empresa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
● Isidre Also – Gerent NODE Garraf
● Judit Garrido – Tècnica empresa NODE Garraf
[Isidre Also]: 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.
Aquesta és la 18a sessió. Ja hem fet un seguit de reunions amb entitats i diferents
focus grups; a banda, portem enregistrats 3 programes de TV i espais de ràdio a Canal
Blau i Ràdio Cubelles.
Totes aquestes accions es poden consultar al web plaestrategic.cat. De la mateixa
manera, també hi publicarem el document que sorgeixi de les vostres aportacions. Per
això farem la transcripció en text del que es parli avui, i us ho trametrem perquè ho
valideu i/o afegiu el que creieu convenient.
Reflexió: Des de la vostra expertesa, quina visió teniu de la comarca?
[Maite Pascual]: Vaig intervenir a la sessió participativa del Pla Estratègic dedicada a
l’Economia Blava i una de les reivindicacions que va sortir va ser que necessitem més
comarca. Des del meu punt de vista, les administracions ja estem fent comarca. A
més, en aquella sessió les mateixes persones que reivindicaven la comarcalitat,
paradoxalment, feien les aportacions des del punt de vista municipal, com si tota
aquesta feina que s’ha estat fent des de l’administració pública local i supramunicipal
no comptés.
[Isidre Also]: Ahir, en la sessió de l’Economia Taronja, també s’apostava per la
comarcalització, però igualment es queia en el discurs de la municipalització. Això
passa en tots els àmbits.
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[Noemí Cusiné]: Una explicació sobre aquesta sensació que es té sobre la falta de
comarcalitat pot ser que malgrat que s’està fent molta feina a nivell tècnic això no
arriba a nivell polític. Faltaria, doncs, millorar la comunicació de les accions que es
realitzen.
Des del meu punt de vista, un aspecte a treballar, i que considero molt important, és la
promoció i millora dels polígons industrials i la industrialització. Això s'ha de realitzar a
nivell supramunicipal perquè cal pensar en clau comarcal.
[Sílvia Villalta]: A Olivella coincidim totalment en aquest impuls de l’activitat
supramunicipal, ja que, per exemple, la industrialització al nostre municipi no és
possible. En tots els aspectes, a nosaltres no ens queda més remei que pensar a nivell
comarcal. Hem de dir que tant el Consell Comarcal del Garraf com Node Garraf ens
donen el servei que no podem oferir des de l’Ajuntament per falta d’estructura.
Pel que respecta a les actuacions que es fan en clau comarcal, coincideixo en que
segurament no sabem comunicar tota la feina tècnica cap a nivells polítics o de
ciutadania..
[Maite pascual]: Sitges té molt poc sòl industrial disponible, però aquesta nova crisi
ens ha mostrat que no podem dependre únicament i exclusiva del turisme. Hem de
diversificar i apostar per un tipus d’indústria que no requereixi de grans superfícies.
Hem d’aprofitar tots els actius del territori i en aquest sentit la UPC hi té un paper
molt important com a facilitadora d’innovació. Hem de ser capaços de
desenvolupar sectors econòmics a partir de la innovació.
[Noemí Cusiné]: Crec que la industrialització de la comarca és totalment
imprescindible, i que s’ha de tenir cura en el tipus d’indústria que acollim. Malgrat això,
hem de tenir en compte que la dificultat més gran està en que, per norma general, no
es pot triar l’empresa que et demana que l’informis sobre l’oferta immobiliària.
Pel que respecta a la innovació crec que, sent totalment necessària, actualment s’està
abusant del concepte.
[Marc Balanza]: Opino que quan es superi la situació generada per la Covid-19 el
model turístic que s’implantarà és el que hi havia abans de la crisi. Retornarem
als models coneguts, encara que avui dia es vegi la necessitat de canviar.

A Cubelles, com a tècnic, fa anys que reclamo sòl industrial. La tramitació per
requalificar és un procés molt llarg, i per això cal posar-s’hi quan abans millor. Fins a
dia d’avui aquesta demanda meva no ha prosperat.
Al Garraf tenim una qualitat de vida molt bona. El teletreball de freelancers és una
oportunitat per la comarca. Són llocs de treball en què el més important és tenir una
bona connexió d’internet.
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[Noemí Cusiné]: La comunicació per carretera i per tren penalitza al Garraf.
[Marc Balanza]: Totalment d’acord amb la Noemí. El peatge és costós per a tothom,
però per a les mercaderies encara ho és més. El preu del peatge per a camions és de
30€ i això penalitza directament les mercaderies i les oportunitats de localització
d’empreses a la comarca. En quant a l’eix transversal ho hem de veure també com a
una oportunitat.
[Maite Pascual]: Ja tenim freelancers a la comarca però l’activitat està radicada
fora del Garraf, fins i tot a d’altres països, com ara Anglaterra. Els professionals
viuen aquí per la qualitat de vida però no impliquen la seva activitat econòmica amb el
territori. De vegades te n’assabentes que existeix algun d’aquests freelancers al teu
municipi una mica per casualitat.
S’ha de fer un esforç des de les administracions per a la diversificació del teixit
econòmic. És important que a l’activitat econòmica de la comarca hi hagi serveis però
els pesos s’han d’equilibrar amb altres tipus de sectors.

En quant al turisme, discrepo del que opina el Marc Balanza. Crec que el turisme
tornarà amb un nou model perquè aquesta crisi ha evidenciat les mancances del
model antic.
[Sílvia Villalta]: A Olivella hi ha moltes persones freelancer d’aquest tipus que
únicament estan al Garraf per la qualitat de vida, però que ni ells ni les activitats tenen
cap repercussió al territori. Tant és així que molts d’ells, tenint la residència a Olivella,
es pensen que viuen a Sitges.
[Marc Balanza]: Respecte a la projecció del nou càmping al terme municipal de
Cubelles, des de l’administració local es va iniciar el pla parcial per facilitar la seva
ubicació però la Generalitat va aprovar-lo reduint el nombre de parcel·les a un màxim
de 500. Ara la propietat està valorant si és rendible iniciar aquesta activitat amb les
noves condicions.
[Sílvia Villalta]: La mobilitat dins la comarca també és una dificultat afegida. El
transport públic és molt deficient. En municipis com Olivella els residents es veuen
obligats a moure’s en vehicle particular.
[Noemí Cusiné]: Vilanova està apostant també per l’economia blava. S’estan iniciant
diferents tipus de formació per facilitar l’activitat d’aquesta economia.

En quant a la mobilitat interna de la comarca, el que s’està estudiant és el servei a
demanda. Això és fer la petició del servei quan hi hagi la necessitat. El trajecte es
porta a terme mitjançant taxi o minibús. Ja hi ha municipis a Catalunya que estan
portant a terme aquest tipus d’iniciativa, i es podria replicar als nuclis del Garraf.
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[Maite Pascual]: A la sessió d’economia blava el representant de Ports de la
Generalitat va explicar que al port de Vallcarca es projecta fer una instal·lació de
desballestament d’embarcacions. D’aquestes intencions a l’Ajuntament no en teníem
constància, i tampoc és l’activitat que pretenem que s’hi porti a terme. Nosaltres volem
ubicar-hi un projecte a desenvolupar conjuntament amb la UPC per treballar
iniciatives d’innovació tecnològica en la fabricació de vaixells: electricitat, etc.
Encara està en estudi el tipus d’activitat que hi volem però el que és segur és que no
triaríem és una deixalleria de vaixells.
[Isidre]: La supramunicipalitat es posa també de manifest en aquelles coses més
essencials. Un exemple el trobem amb els camins de ronda de la comarca, que entre
Vilanova i Sitges tenen un traçat que no és segur per als caminants. Però,
segurament, el problema ja apareix a la base. Fa uns mesos es van reunir a Node
Garraf els regidors de Promoció Econòmica de la comarca perquè alguns d’ells no es
coneixien. Si no es coneixen difícilment podran treballar conjuntament en clau de
comarca.
[Maite Pascual]: El que està demostrat és que, quan hi ha una oportunitat de fer
projectes conjuntament, el representants polítics s’hi avenen. Un exemple és la gala de
lliuraments del guardons Empreses Origen Garraf, on es van aplegar les sis
alcaldesses i que, a més, van fer una valoració molt positiva d’aquest treball conjunt.
Hem d’aprofitar aquests entorns per facilitar la visió de comarca i projectar actuacions
col·laboratives.
[Noemí Cusiné]: Totalment d’acord, Maite. Un altre exemple que hauria de tenir un
marc comarcal és la coordinació de la formació.
[Maite Pascual]: De fet, això ja s’està treballant des del Consell de la Formació.
Potser en aquest fòrum es parla molt de la formació reglada i menys de la
professionalitzadora. S’haurien d’impulsar els debats que aportin llum també en aquest
darrer tipus de formació.
[Isidre Also]: Abans de finalitzar la sessió volia informar-vos que s’ha tramès a totes
les regidories el llistat de sessions de Focus Grups que estan previstes per tal que
deleguin l’assistència a qui creguin convenient.

Per últim, donar-vos les gràcies per les vostres aportacions, de les què rebreu una
transcripció escrita perquè en feu la revisió i afegiu o modifiqueu allò que considereu
oportú. Un cop validat aquest document el podreu consultar igual que la resta de
transcripcions al web plaestrategic.cat

