Pla Estratègic d'Activitat Econòmica del Garraf | 2021 · 2025
Eix estratègic · L'economia del mar
Directrius
Els actius de
l'economia blava
Taula estratègica
del mar

Accions

Elaborar un catàleg de sectors, agents, entitats i empreses

Indexar els recursos i les infraestructures relacionats amb el mar
Compendiar les activitats que s'estan desenvolupant
Promoure una taula comarcal de l'economia del mar

Medi natural i
recursos del mar

Turisme blau al
Garraf

La cuina del mar

Nàutica de lleure i
esportiva
Indústria i
manteniment

Curt
Curt
Curt

Mitjà

Implicar altres administracions supralocals i del país

Mitjà

Impulsar els nous estudis universitaris sobre tecnologies del mar

Mitjà

Consensuar un full de ruta de l'economia blava al Garraf

Formació al voltant Potenciar els cicles de FP relacionats amb la nàutica i manten.
de l'economia blava Formar oficis del mar a partir de programes ocupacionals

La recerca
vinculada al mar

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Crear una escola taller d'oficis del mar

Llarg

Donar a conèixer els grups de recerca relacionats amb el mar

Curt

Estimular i afavorir l'organització d'esdeveniments congressuals

Mitjà

Crear un fòrum interdisciplinar d'interacció i intercanvi

Mitjà

Realitzar campanyes de sensibilització i preservació del medi

Curt

Gestionar el reconeixement del santuari de balenes

Curt

Divulgar els avenços i les fites dels grups de recerca
Atraure nous investigadors i nous grups de recerca

Fer didàctica del litoral del Garraf i les seva biodiversitat

Curt

Mitjà

Curt

Programar jornades tècniques i científiques

Mitjà

Promoure activitats de pesca-turisme

Curt

Promocionar les singularitats de les platges del Garraf

Curt

Divulgar l'oferta d'activitats de lleure relacionades amb el mar

Curt

Promocionar la tradició dels ranxos a bord i la cuina del mar

Curt

Editar el corpus culinari del Garraf

Curt

Potenciar els sectors d'activitats nàutiques i subaquàtiques

Curt

Treballar l'estratègia de turisme gurmet · DO Terra i Mar

Curt

Apropar la nàutica a la població escolar

Curt

Incentivar la creació d'empreses relacionades amb el mar

Curt

Incentivar la formació per a l'obtenció de llicències
Procurar la interrelació d'empreses de l'economia blava
Proposar formació en oficis tècnics i de manteniment
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Curt

Curt

1

Promocionar el sistema portuari comarcal i els seus potencials

Els ports del Garraf Planificar els usos portuaris de la comarca en el seu conjunt
Participar en la governança dels ports del Garraf
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Curt

Mitjà

Mitjà
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Eix estratègic · La cultura i la creativitat
Directrius

Accions

Garraf Crea · Editar un cens de creatius i interrelacionar-los

Les arts escèniques

Mitjà

Donar suport a mostres i exposicions amb artistes comarcals

Mitjà

Mitjà

Garraf Actua · Editar un cens d'empreses i professionals

Curt

Editar una agenda comarcal periòdica d'arts escèniques

Procurar la interrelació dels programadors i establir sinergies

Curt

Mitjà

Afavorir l'activitat de les escoles d'arts escèniques

Mitjà

Editar una agenda comarcal periòdica d'activitats musicals

La música i la dansa Donar suport a la programació de concerts i cicles

Afavorir l'activitat del conservatori i escoles de música i dansa

Mitjà
Curt

Curt

Curt

Curt

Promocionar nous compositors i nous intèrprets

Mitjà

Promocionar l'agenda de festivals de la comarca · Garraf Sona

Curt

Promoure un grup de compres i avantatges entre organitzadors

Mitjà

Explicar la comarca com a "terra de festivals"

Curt

Estimular bones pràctiques a partir de la sostenibilitat i la RSC

Mitjà

Atraure activitats de rodatges a la comarca

Curt

Propiciar la construcció d'estudis de rodatge i platós a cel obert

Mitjà

Afavorir i divulgar l'oferta de les escoles de cinema i audiovisuals

Curt

Editar un cens de proveïdors comarcals per als rodatges

Curt

Programar nous certàmens i esdeveniments relacionats

Curt

Erigir una film commission de referència europea

Llarg

Editar un costumari comarcal per a la seva divulgació

Mitjà

Donar el màxim suport als certàmens ja existents
Consolidar un clúster filmogràfic

La festa i els
costums

Curt

Donar suport a la programació d'espectacles i cicles

Indexar la formació musical pública i privada que hi ha al Garraf

Audiovisuals i
filmografia

Curt

Afavorir l'activitat de les escoles d'arts plàstiques

Promocionar nous autors i nous intèrprets

Terra de festivals

Curt

Incentivar l'activitat professional i atraure talent creatiu
Promocionar els dissenyadors gràfics de la comarca

Les arts plàstiques

Termini

Compilar les singularitats de la festa i el folklore comarcal
Promocionar el Garraf com un espai de festa i tradicions
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Llarg
Mitjà
Curt
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El patrimoni
museístic

El paisatge i el
patrimoni natural

Divulgar l'oferta d'equipaments museístics i expositius del Garraf

Curt

Promocionar els museus entre els residents de la comarca

Curt

Potenciar la programació d'exposicions temporals i altres actes

Curt

Proposar simposis i jornades tècniques al voltant del museus

Mitjà

Publicar els itineraris passejables i pedalables del Garraf

Curt

Explicar i promocionar el patrimoni de la pedra seca

Curt

Promocionar els itineraris de paisatge i patrimoni natural
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Eix estratègic · L'envelliment actiu i la dependència
Directrius

Accions

Indexar les activitats empresarials i de recerca relacionades
Projectar un clúster territorial de l'envelliment actiu

Clúster de
l'envelliment actiu

Relacionar-lo amb clústers de la salut ja existents

Curt

Vincular-lo al programa de Catalunya Clústers | ACCIÓ

Curt

Curt

Internacionalitzar l'activitat del clúster

Mitjà

Projectar i donar continuïtat a les realitzacions del PECT Garraf

Curt

Comunicar els avenços dels grups de recerca relacionats

Proposar beques de suport a la recerca en envelliment actiu

Curt

Mitjà

Potenciar el living lab de salut i benestar de Nèapolis

Mitjà

Projectar un centre de recerca aplicada a l'envelliment actiu

Llarg

Divulgar l'oferta de FP i ocupacional relacionada amb el tema

Curt

Promoure jornades tècniques i simposis sobre envelliment actiu

Mitjà

Curt

Curt
Curt

Curt

Curt

Promoure la regularització de treballadors/-es sense declarar

Curt

Afavorir l'ús de sistemes de comunicació entre els més grans

Curt

Digitalització a mida Ensenyar els recursos internètics a l'abast

Curt

Propiciar l'adopció de sistemes oberts de teleassistència

Mitjà

Llistar les residències per a gent gran del Garraf

Curt

Promoure un observatori de qualitat i bones pràctiques

Mitjà

Promoure una associació sectorial del Garraf

Mitjà

Relacionar els establiments especialitzats en turisme sènior

Curt

Incentivar la modalitat d'habitatge tutelat i compartit
Turisme sènior

Curt

Curt

Analitzar l'oferta de FP i detectar oportunitats de completar-la
Formació en les
Instar la implantació de nous cicles de FP relacionats
activitats de
l'acompanyament, la Acreditar els professionals sense formació acadèmica
dependència i les Programar accions formatives per millorar les competències
cures
Programar cursos bàsics i avançats per formar auxiliars

Espais residencials

Curt

Activar el Clúster de l'Envelliment Actiu

Estendre el propòsit de "comarca cuidadora i saludable"

Experimentació i
Recerca

Termini

Dissenyar paquets de producte idonis per al turista sènior

Promocionar el Garraf com a destinació de turisme sènior
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Mitjà
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5

Pla Estratègic d'Activitat Econòmica del Garraf | 2021 · 2025
Eix estratègic · Indústria i b2b
Directrius

Accions

Mantenir al dia i gestionar el web poligonsgarraf.cat

Curt

Promocionar el segell "Polígons Garraf". Pla de comunicació.

Curt

Curt

Propiciar l'adopció d'energies renovables i l'eficiència energètica

Curt

Curt

Avaluar les possibilitats de circularitat o simbiosi industrial

Curt

Afavorir la mobilitat elèctrica per desplaçar-se als polígons

Curt

Incentivar bones pràctiques en sostenibilitat i responsabilitat
Afavorir l'ús de la bicicleta i dels VMP per desplaçar-se

Garantir la connectivitat internètica de màximes prestacions
Dissenyar plans de contingència i seguretat

Curt
Curt

Curt

Mitjà

Aplicar millores en l'aparença i la senyalització dels polígons

Mitjà

Indexar les activitats industrials al Garraf

Curt

Segmentar les empreses amb propietat industrial

Mitjà

Construir directori empresarial · Who's who

Mitjà

Millorar el transport públic per als desplaçaments als polígons
Indexar les activitats de serveis a empreses al Garraf
Segmentar les empreses exportadores i importadores

Mitjà
Curt

Mitjà

Dissenyar un programa de desenvolupament industrial

Curt

Definir el perfil d'empreses més idònies per al Garraf

Curt

Formar un grup activador a partir d'empreses industrials i tecnol.
Detectar nínxols d'activitat de major potencial al Garraf

Indexar els avantatges comparatius i els factors competitius
Programa d'atracció
Crear un grup de treball amb representants dels ajuntaments
d'empreses
Editar el vídeo "From Garraf to the Whole World"

Curt

Curt

Curt

Curt
Curt

Promoure una agència de promoció industrial del Garraf

Mitjà

Tenir presència en fòrums nacionals i internacionals

Mitjà

Procurar aliances amb agències i entitats (AMB, ACCIÓ, ...)

El campus i
l'empresa

Curt

Impulsar l'associacionisme als polígons del Garraf

Proposar estàndards de qualitat, eficiència i sostenibilitat

El cens industrial
del Garraf

Curt

Agregar l'oferta de sòl i sostre industrial del Garraf

Procurar aliances per comercialitzar els metratges industrials

Els polígons del
Garraf

Termini

Mitjà

Establir un programa comarcal de recepció i acompanyament

Mitjà

Implicar el campus en el programa de desenvolupament industrial

Curt

Estimular la creació d'startups a partir del campus de la UPC

Curt

Enfortir els ponts de contacte entre el campus i el teixit industrial
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Editar un directori d'empreses de serveis a empreses
Les empreses de
Tenir disponible l'oferta de naus i oficines per a empreses b2b
serveis a empreses
Propiciar la formació contínua i la millora de competències
Promoure un ecosistema de la innovació al Garraf
Praxis de la
innovació

Curt

Curt

Curt

Proposar incentius a la innovació des de la fiscalitat municipal

Curt

Estimular l'adopció de sistemes d'intel·ligència artificial

Curt

Divulgar les bones pràctiques en matèria d'innovació

Proposar sessions d'innovació en l'ensenyament reglat

Curt

Mitjà

Inserir la innovació en els programes de formació contínua

Mitjà

Detectar necessitats formatives segons la demanda d'empreses

Curt

Promoure un Centre d'Innovació Digital (DIH)

Revisar el mapa formatiu de la comarca i formular nous reptes

Fer una llista d'empreses demandants d'alumnes en pràctiques
La formació que
volen les empreses Potenciar la borsa de pràctiques per a les empreses

Mitjà
Curt

Curt

Curt

Publicar periòdicament l'agenda de formació de la comarca

Curt

Oferir un servei d'assessorament per a la internacionalització

Mitjà

Promoure un programa internacional de visites i reverses

Mitjà

Promoure el model d'empresa inclusiva i entorns inclusius
Suport a la
internacionalizació

Curt

Informar sobre ajuts a la internacionalització i ajudar a gestionar
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Mitjà
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Eix estratègic · Habitatge
Directrius
Incentius a la
rehabilitació

Eficiència
energètica
Formació
professional i
ocupacional

Habitatges socials

Accions

Promoure campanyes de rehabilitació en comunitats de veïns
Estimular la rehabilitació d'edificis unifamiliars

Curt

Curt

Indexar empreses i professionals de la rehabilitació al Garraf

Curt

Divulgar bones pràctiques en matèria d'eficiència energètica

Curt

Informar de les alternatives per assolir l'eficiència i l'estalvi energ.

Curt

Bonificar fiscalment els habitatges amb sistemes d'eficiència en.

Mitjà

Promoure la formació ocupacional en oficis del sector habitatge

Curt

Programar cursos d'actualització per a oficis de l'habitatge

Mitjà

Potenciar la borsa d'habitatges de lloguer del Garraf

Curt

Informar dels ajuts per a instal·lacions de generació energètica

Sol·licitar cicles de FP relacionats amb habitatge i energies

Estimular l'oferta de lloguers compartits per a joves

Promoure la gestió d'habitatges tutelats per a gent gran

Curt

Curt

Curt

Mitjà

Incentivar la construcció d'habitatge públic al Garraf

Mitjà

Promoure la Taula Comarcal de l'Habitatge · Intersectorial

Curt

Promoure un Pacte Comarcal per a l'Habitatge
Taula comarcal de
l'habitatge

Termini

Mitjà

Obrir la Taula als gremis, col·legis professionals i altres entitats

Curt

Actualitzar les dades del sector i divulgar les bones pràctiques

Curt

Afavorir el diàleg entre els sectors i les administracions públiques
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Eix estratègic · Serveis a consum final
Directrius

Accions

Potenciar la Taula del Comerç del Garraf

Programar formació per a la gestió d'establiments
El comerç, nous
models a projectar

Programar formació per a la qualificació de personal dependent
Promoure campanyes i accions de digitalització del comerç
Afavorir el relleu generacional o el traspàs dels negocis

Curt

Curt
Curt

Curt

Curt

Promoure una agència de promoció del comerç del Garraf

Mitjà

Incentivar el gremialisme entre els establiments del sector

Curt

Formular campanyes promocionals del comerç del Garraf

Mitjà

Donar suport a l'activitat dels gremis i les entitats afins

Curt

Impulsar l'estratègia de turisme gurmet

Curt

Programar accions i promocions d'àmbit comarcal

Curt

Dissenyar i impulsar un programa de turisme blau

Curt

Incentivar l'eficiència energètica i l'optimització de recursos

Curt

Incentivar i divulgar les bones pràctiques en sostenibilitat i RS
Reforçar el programa Garraf Sona, de promoció de festivals
Divulgar les propostes d'itineraris pedalables pel Garraf
Divulgar les propostes d'itineraris a peu pel Garraf

El turisme.
Promoure accions formatives per a la millora de la gestió
Revulsius per a la
Promoure cursos per al personal de producció i dependents
millora competitiva
Afavorir el relleu generacional o el traspàs dels negocis
Posicionar-se com a districte enogastronòmic "Terra i Mar"

Curt

Curt

Curt

Curt
Curt
Curt

Curt

Mitjà

Dissenyar i impulsar un programa de turisme educatiu

Mitjà

Dissenyar i impulsar un programa de turisme de la salut

Mitjà

Dissenyar i impulsar un programa de turisme cultural
Dissenyar i impulsar un programa de turisme sènior

Dissenyar i impulsar un programa de turisme i natura

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Participació en fires i certàmens nacionals i internacionals

Mitjà

Dotar amb més recursos els punts d'informació turística (PITs)

Mitjà

Promoure la pràctica de l'esport entre la ciutadania

Curt

Promoure un observatori de la qualitat en el servei turístic

L'activitat
relacionada amb
l'esport i la salut

Termini

Proposar incentius fiscals i suport a les entitats esportives

Mitjà

Curt

Explicar els equipaments i els recursos existents a la comarca

Curt

Programar cursos de formació per a monitors d'esport i lleure

Mitjà

Afavorir la inclusió en la pràctica de l'esport

Propagar el concepte i la imatge de "comarca saludable"
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Mitjà
9

Potenciar el Consell de la Formació del Garraf -post obligatòriaEl sistema de la
formació

Curt

Actualitzar i publicar l'oferta formativa de la comarca

Curt

Promoure el coneixement de la comarca i els seus actius

Curt

Insistir en l'adequació del catàleg formatiu a les demandes
Promoure les actituds emprenedores, la creativitat i el talent
Treballar en un Projecte Educatiu de Comarca (PEC)
Garantir el model d'escola inclusiva a la comarca
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Eix estratègic · El sector primari
Directrius

Accions

Donar suport al cooperativisme agrari

Divulgar els productes agraris autòctons i de proximitat

Els productors de la Promocionar els mercats de producte fresc i les agrobotigues
terra
Atraure l'interès dels més joves pels oficis de la pagesia
Promoure el coneixement de les sínies i els camps de conreu

Curt
Curt

Curt
Curt

Curt

Participar en la Xarxa de Productes de la Terra (Diputació Bcna.)

Curt

Donar suport a les actuacions de les confraries

Curt

Donar a conèixer les espècies marines que entren a la llotja

Els productors de la Provocar l'interès dels més joves pel món de la pesca
mar
Promoure campanyes a favor del peix senzill
Promocionar el producte local entre els restauradors

De la vinya i el vi

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt

Afavorir l'activitat de turisme i pesca com a complement

Mitjà

Donar suport a la subdenominació Massís del Garraf

Curt

Explicar les varietats i les característiques dels terrenys

Curt

Propiciar la presència dels vins del Garraf a les cartes

Curt

Promoure el turisme i el lleure al voltant de les vinyes

Integrar el paisatge de vinyes en els itineraris a peu i pedalables
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