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Quadern Verd de l’Economia del Garraf
L’Agència de Desenvolupament
NODE Garraf, en el marc del Fòrum
Hèlix Garraf, convoca des de l’any
2018 el Simposi Garraf. L’objectiu
d’aquestes jornades d’economia
i estratègia comarcals és aplegar
els criteris d’experts, els referents
d’altres territoris i les aportacions
dels agents econòmics, socials i
polítics de l’espai més proper.
L’any 2018, la primera edició
del Simposi Garraf abordava les
singularitats de la comarca des
d’una perspectiva panoràmica.
Es tractava d’explorar la situació
dels sectors predominants i fer
propostes de futur a partir de
sectors clau. En el Quadern Blanc
de l’Economia del Garraf es van
compendiar estratègies, directrius
i actuacions a implementar a curt,
mitjà i llarg termini.
L’any 2019, el segon Simposi Garraf va centrar-se en els potencials
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de l’economia taronja i va analitzar
la capacitat de generar dinamismes a
partir de les activitats basades en la
cultura, el coneixement i la creativitat.

Arran d’aquesta edició es va editar
el Quadern de l’Economia Taronja
del Garraf en el qual s’apuntaven les
particularitats de la comarca i les seves

oportunitats com a entorn procliu a
les activitats culturals, creatives i del
coneixement.
Els dies 11 i 12 de maig de 2021
va tenir lloc la tercera edició
del Simposi Garraf, dedicada a
analitzar els possibles escenaris
socials i econòmics sota els
efectes de la pandèmia Covid-19 per a l’economia del Garraf. Les jornades han sotmès a
debat possibles escenaris per a
la reactivació i per a una major
estabilitat a la comarca.
El simposi va tenir una primera aproximació generalista de
la situació. En aquest sentit
van destacar les ponències
de Joaquim Ferrer, secretari
d’Empresa i Competitivitat
de la Generalitat de Catalunya; Joan Majó, enginyer i
exministre d’Indústria; Josep
Maria Ganyet, etnògraf digital,
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enginyer informàtic especialitzat en
intel·ligència artificial, i Oriol Estela,
economista, geògraf i coordinador
general del procés de redacció del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona, i
les intervencions de Miquel À. Mora,
tecnòleg, cofundador de Housfy, i
d’Enric Bayó, líder d’equip de Gestió
d’Innovació a ACCIÓ.
En l’àmbit comarcal, David Moreno, consultor d’Actíva Prospect, va
explicar la situació econòmica del
Garraf. Vinyet Panyella, presidenta
del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts (CoNCA), i Bienve Moya,
expert en cultura popular, escriptor i
gestor cultural, van defensar la cultura
com a generadora d’activitat econòmica i el periodista Xavier Capdevila va
precedir una taula amb periodistes de
comarques veïnes.
La jornada de dimarts va culminar
amb tres taules més. La primera amb
la intervenció del periodista Bernat

Deltell, que va servir per donar pas
a la taula de polítics vilanovins que
han tingut un paper rellevant fora
de la comarca, Carles Campuzano,
Joan Ignasi Elena, Santi Rodríguez
i Quim Arrufat. Altres dues taules van comptar amb representants
d’empreses de la comarca.
Del dimecres va destacar la taula per
a membres de la Generació Z i, com a
colofó d’aquestes jornades, es va sentir
la veu de les administracions locals,
amb la intervenció de les sis alcaldesses de la comarca.
Per tant, aquest Quadern Verd de
l’Economia del Garraf ha de servir per
extreure una radiografia de la comarca
en aquest delicat moment econòmic
provocat per les restriccions de la
pandèmia de la Covid-19. Com es
veurà a continuació, en gran manera
la diagnosi de la comarca és la mateixa
que abans de l’emergència sanitària.
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El que ha provocat els efectes de la
pandèmia ha sigut accelerar i augmentar alguns dels processos o fenòmens
que ja s’havien detectat anteriorment.
Igual que els seus predecessors, aquest
Quadern Verd no té cap més pretensió
que traçar un fil argumental que faciliti la comprensió de totes les anàlisis,
aportacions, reflexions, manifestacions i conclusions que s’han manifestat durant aquestes dues jornades.
L’emergència social i econòmica de
moltes persones i empreses, la revolució digital i els dèficits comarcals
han de ser prou motius perquè d’una
manera decidida i sense excuses tots
els agents de la comarca es conjurin
per afrontar una acció estratègica conjunta i coordinada per fer del Garraf
un territori més pròsper.
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Què se’n desprèn del 2n Simposi?
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El marc global
Cap a una innovació audaç.
Una vegada més caldria recordar les
paraules de Miquel Barceló, director
del Master in Bussiness Innovation
(UPC), que en el primer Simposi
Garraf citava els tres elements que
indiquen la singularitat d’aquest
moment històric excepcional que ens
toca viure: complexitat, globalització
i velocitat de canvi. Per tant, “la innovació varia a una gran velocitat i és la
variable crítica de tots els processos i
territoris”, afirmava Barceló.
Enllaçant amb aquesta intervenció,
enguany Enric Bayó, líder d’equip
de Gestió d’Innovació a ACCIÓ, va
apuntar que una empresa competitiva
al s. XXI ha de ser flexible, innovadora, ràpida i eficient. Per a ell, la millor
definició d’innovar “és transformar
reptes que donin solucions i aportin
valor. Qualsevol innovació ha de complir les característiques de ser desitjable, factible i viable”. Bayó va remarcar
la idea que innovar sempre ha sigut
important però ara ho és més perquè
canvi i innovació van de la mà. Ja no
competeixen empreses; competeixen

ecosistemes. Per tant, hem d’aprendre
a col·laborar i adaptar-nos a les noves
condicions; si no, difícilment avançarem”.
Miquel À. Mora, tecnòleg, cofundador de Housfy, va donar les claus
de com una empresa ha d’afrontar el
seu procés d’innovació: declarar un
propòsit, identificar objectius, alinear
limitacions i principis, delegar als
equips i assolir una millora contínua.
Per a ell, la diferència amb el model antic d’empresa és que “avui cal
millorar el que ja coneixem. Per això
s’ha d’aplicar innovació disruptiva, en
definitiva inventar el futur”. Mora va
assenyalar la innovació com el camí
gairebé únic cap a la subsistència.
“Hem d’innovar perquè, si no ho fas
tu, ho faran els altres. Cal preparar la
cultura innovadora en una empresa i
no tenir por a provar coses de forma
ràpida, veure el que funciona i descartar el que no”.
Precisament sobre disrupció també va
fer un apunt Joan Majó, enginyer i exministre d’Indústria en la seva ponència marc, “No hem de parlar de recuperar la normalitat, sinó de definir el
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futur”. El precursor del primer ordinador de l’Estat espanyol va dir que
aquesta crisi ha posat en evidència la
fragilitat del sistema sanitari, “perquè
per solucionar un problema de salut
hem hagut d’apagar l’economia”, la
insostenibilitat planetària, “que té dos
orígens: el canvi climàtic i la desigualtat social” i l’acceleració del procés de
la digitalització, “això ens pot ajudar a
resoldre el problema de la sostenibilitat, però té uns perills i amenaces”.
Per a Majó la digitalització permet
un món molt més interconnectat
però, alerta, que “la desregulació dels
mercats té afectacions en l’àmbit local.
S’ha globalitzat la informació i el capital. Al món mana qui controla aquests
dos elements. L’economia es basa en
l’especulació sense cap atenció a la
riquesa”. L’exministre d’Indústria, per
cloure, va parafrasejar el gran lema
de la Revolució Francesa, “Llibertat
personal responsable, llibertat econòmica regulada, fraternitat i solidaritat i
sostenibilitat planetària”.
Enllaçant aquestes paraules, Joaquim
Ferrer, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Cata-

lunya, va dir que “La sostenibilitat ens
donarà futur, junt amb la digitalització
i la industrialització. A escala industrial, hi ha una tendència a la relocalització, tothom s’ha tancat i ha prioritzat el seu país. La indústria falca i
arrela. Cal una indústria que sigui més
nostra, que no tingui la temptació de
marxar”. El representant del Govern
de la Generalitat també es va mostrar
crític sobre l’acció formativa. “Cal
formar als joves i aplicar una formació
continua als nostres treballadors; en
cas contrari, perdrem competitivitat.
La formació professional no ha funcionat, ens hem adonat que falta ofici
i falta gremi, i això cal assentar-ho des
del territori”.
Finalment Ferrer també va demanar
comprensió a les empreses en relació
amb els fons de recuperació europeus
Next Generation EU. “Els fons no
arribaran a totes les empreses; s’ha
generat una expectativa perillosa”.
Sovint parlem de nova normalitat. Al
marge del context pandèmic, la nova
normalitat fa molts anys que s’està
implantant. El pensador Italo Calvino,
el 1985 va fer un exercici d’anticipació
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teòrica per mitjà de cinc conceptes que
en la seva opinió caracteritzarien la
cultura del tercer mil·lenni: lleugeresa,
rapidesa, exactitud, visibilitat i multiplicitat. Aquest va ser el guió que va
utilitzar Josep Maria Ganyet, etnògraf
digital, enginyer informàtic especialitzat en intel·ligència artificial en la seva
ponència, tot i que va afegir un sisè
punt: l’astronàutica. Lleugeresa, perquè avui portem un ordinador a sobre,
“i segurament veurem una computació
ambiental”. Rapidesa, perquè hem
abandonat el temps biològic per passar
al temps digital. Exactitud, perquè
ens hem obsessionat a calcular-ho tot,
“hem ensenyat els alumnes a passar
exàmens, no a aprendre”. Visibilitat,
perquè “deixem una traça quan ens
connectem”. Multiplicitat, perquè fem
moltes coses a la vegada, “però també
s’han creat fets alternatius, la multiplicitat ha arribat a la veritat”. I astronàutica, per què?. “El viatge interplanetari
ens porta a somniar, d’anar més enllà,
un valor de futur és aquesta imaginació
i esperit crític que tenen tots els astronautes”, va concloure Ganyet.

general del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona. Com a economista i
geògraf va assenyalar els trets més
significatius d’aquest planejament que
coordina bàsicament en tres àmbits
d’actuació: Habitatge, activitat econòmica i combat contra el canvi climàtic.
Estela va fer esment a com una metròpoli “resilient” hauria de mirar els
planejaments estratègics, “com combatre l’emergència climàtica, fomentar
la cohesió i la prosperitat i aplicar una
governança multinivell amb una mirada oberta”.

n Llibertat personal responsable, llibertat econòmica regulada, fraternitat i
solidaritat i sostenibilitat planetària.
n Una empresa competitiva al s. XXI
ha de ser flexible, innovadora, ràpida i
eficient.
n Les empreses han d’aplicar innovació disruptiva, en definitiva inventar el
futur.
n El nou mil·lenni es caracteritza per
la lleugeresa, rapidesa, exactitud, visibilitat, multiplicitat.
n Els planejaments estratègics han
de combatre l’emergència climàtica,
fomentar la cohesió i la prosperitat
i aplicar una governança multinivell
amb una mirada oberta.
n Un valor pel futur és la imaginació i
l’esperit crític.
n La sostenibilitat ens donarà futur,
junt amb la digitalització i la industrialització.

Per tancar aquest àmbit global, la intervenció d’Oriol Estela, coordinador
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L’àmbit comarcal.
La radiografia de la pandèmia.
La pandèmia s’ha generat en un moment de recuperació econòmica de la
sotragada iniciada el 2008. Fins al març
del 2020 el creixement majoritàriament recau en el binomi de construcció i serveis, amb un 5 i un 13%,
respectivament. Amb la crisi es perd el
25% dels llocs de treball. Després de
la crisi financera, entre els anys 2013 i
2019, la recuperació està liderada pel
sector serveis amb un 15%, seguit de
l’hostaleria amb un 5%. En període de
refeta econòmica es recuperen un 20%
dels llocs de treball, impulsats pels
serveis, construcció i indústria, però la
sanitat retrocedeix en llocs de treball.
A la comarca del Garraf han desaparegut més de 200 empreses, que suposen
la reducció del 5% del teixit productiu
de la comarca. Dels 15.000 expedients
de regulació temporal d’ocupació
que s’han tramitat des de l’inici de les
restriccions, 5.000 encara continuen
vigents, i la taxa d’atur a la comarca
del Garraf a finals d’abril és superior
al 15%. Amb la crisi pandèmica s’ha
reduït un 5% l’ocupació al Garraf, el
4% forma part del sector serveis.

David Moreno, consultor d’Actíva
Prospect, va concloure que en els períodes de creixement la comarca creix
als mateixos nivells que la catalana,
però en els de decreixement la caiguda és molt més intensa, el doble. Les
dades actuals mostren que la comarca
està en camí de recuperació. El sector
primari i la indústria surten més ben
parats de la crisi. Es reforça el model
de reindustrialització del període de
després de la crisi del 2008. “Hi ha
moltes incerteses de com ens ha transformat la pandèmia, de quina incidència pot portar el teletreball. Canviarà
el model de turisme; hi ha una sensibilització molt gran de la proximitat”,
alerta Moreno.
Evidentment, la pluja pandèmica ha
caigut sobre mullat. Moltes persones
a la comarca encara patien l’impacte
de la crisi del 2008 amb precarietat
laboral, la deslocalització d’indústries,
la robotització de llocs de treball,
la manca d’accés al mercat laboral a
una franja d’edat de més de 50 anys i
l’augment del lloguer de l’habitatge.
Tots aquests fenòmens van provocar
un distanciament social, amb el consegüent augment de l’exclusió social,
al voltant del 10% a la comarca. Els
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efectes de la pandèmia només han fet
que augmentar aquests indicadors i la
comarca continua tenint els mateixos
problemes endèmics.
“Cal una transició justa. No s’ha de
deixar enrere ni treballadors ni empreses”, va dir Albert Rodríguez,
coordinador de CCOO al Garraf i l’Alt
Penedès. El sindicalista es va mostrar a
favor d’activar la indústria, planificar la
xarxa de transport públic, potenciar la
indústria turística, reforçar el sistema
sanitari de la comarca. “Siguem la millor comarca residencial de Catalunya.
Millorem la diversificació de l’activitat
econòmica”, va afegir.
En la mateixa línia es va mostrar Francesc Rica, secretari general d’UGT a
l’Alt Penedès el Garraf i l’Anoia, que va
indicar la necessitat de “dissenyar un
territori amable i que doni feina a la
seva ciutadania”. Rica va dir que caldria
reflexionar sobre el paper de NODE
Garraf com a agència de desenvolupament comarcal. “El punt de concertació és important per tirar endavant
l’economia de la comarca”.
Seguint amb les veus del territori,
Marisa Zaragozá, directora del cam-

pus de la UPC al Garraf, va explicar
que cal prioritzar la formació en
tecnologia. El campus que dirigeix
assoleix el 97% d’ocupació. “El mercat
laboral tindrà canvis molt importants i
les empreses demanaran professionals
amb gran capacitat d’adaptació. La
universitat ha d’establir xarxes amb la
societat i ha de fomentar el talent. El
campus de la UPC al Garraf contribueix a l’equilibri territorial, perquè les
empreses necessiten talent, però cal
fidelitzar-lo, va dir la directora.
Neus Lloveras, presidenta de la FEGP,
va mencionar la redacció del Pla
Territorial Parcial del Penedès. “Cal
estar-hi molt a sobre per aportar el
punt de vista del territori. Al territori
li calen infraestructures, la solució del
peatge, la comunicació interna de les
comarques i el desdoblament de la
C-15. Cal lideratge a la comarca per
part del Consell Comarcal i el Consell
d’Alcaldies. Calen accions i no analitzar tant”, va concloure.
Segons Àngel Font, delegat de la
Cambra de Comerç de Barcelona al
Garraf, els empresaris demanen que
s’avanci en informàtica, telecomunicacions, tecnologia i indústria. Per al
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representant de la Cambra de Comerç,
és precís fomentar la transició energètica, el consum de proximitat i la relació
del Garraf amb el Penedès. “Tenim el
tercer port més important de Catalunya, se’n podria treure més profit,
cal alertar que l’ofici de pescador s’està
perdent”, va dir Font.
Al Simposi Garraf hi va haver dues
intervencions en pro de la cultura com
a promotora d’activitat econòmica. Al
segon certamen, dedicat a l’Economia
Taronja, va quedar clar que la comarca
té potencial en l’àmbit de les indústries culturals o artístiques, patrimoni,
equipaments museístics, fires, centres
formatius, festes i festivals, per treure
molt més profit d’aquests elements
si darrere hi ha una acció estratègica
coordinada de nivell comarcal. El
segon Simposi Garraf s’advocava per
un canvi de mentalitat vers al suport en
forma de subvenció pública que hauria
d’anar cap a plantejaments d’inversió
amb una visió més estratègica. També
va quedar prou clara la necessitat que
el sector privat i el públic han de veure
que la inversió en cultura no només
suposa multiplicar la inversió per tres
sinó que a més té uns beneficis socials,
d’innegable eficiència.
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Per abundar en aquests plantejaments,
Vinyet Panyella, presidenta del
Consell Nacional de la Cultura i de les
Arts (CoNCA), va dir que “el retorn a
la normalitat no voldríem que suposés
un retorn a la precarietat”. La gestora
cultural va aprofundir en la idoneïtat
d’invertir en el turisme cultural. “Art i
cultura no són excloents del sol i platja.
La ciutadania comarcal hauria de ser
el primer usuari. És important l’aposta
per l’experiència personal versus massificació, canviar el concepte de consum
pel de gaudir i participar”. Panyella
va definir els actius culturals: art als
museus, natura i biodiversitat, el front
marítim, el parc natural i productes de
la terra. I que de l’arquitectura i urbanisme es pot treure rendiment dels
castells i monuments, masies i cellers,
arquitectura temàtica i edificis singulars. I finalment va demanar un tractament especial per a les festes i cultura
popular i personalitats universals.
Sobre el valor de les festes populars,
Bienve Moya, expert en cultura
popular, escriptor i gestor cultural, va
destacar la singularitat del model festiu
del Garraf-Penedès. “La festa major
de Barcelona ha quedat com el model
de les festes catalanes inspirant-se en

el model de les poblacions del Camp
de Tarragona, el Garraf i el Penedès”.
Moya va destacar que l’estructura
tradicional de les festes suporta tot un
seguit d’activitats que amplien el programa festiu al carrer amb festivals, actuacions culturals i actes de tota mena
que s’han de valorar com un gran actiu
de projecció econòmica.
En part, la intervenció de Mònica
Gallardo, presidenta del Consell
Comarcal del Garraf, també va incidir
en que la cultura ha de tenir un paper
fonamental gràcies a la seva potència
extraordinària de desenvolupament.
La màxima representant comarcal va
voler fer valer l’acord comarcal que va
suposar la petició de Fons FEDER i
la signatura del Pacte per l’Ocupació
del Garraf. “Ara cal concretar amb les
tasques estratègiques que s’han de
realitzar, no només de desideràtum”.
En aquest sentit, va afegir que cal posar
més l’accent del Garraf en el Pla Territorial Parcial del Penedès.

ge et ambula”, que es llegeix al fris de la
façana de la Biblioteca-Museu Víctor
Balaguer i que vol dir “aixeca’t i camina”. La regidora va incidir en la necessitat d’estimular l’arribada d’indústries
a la comarca, fomentar la diversificació de la productivitat, “sobretot en
l’economia neta i en la tecnologia”.
Un bon precedent a la concertació
comarcal ha estat la signatura del Pacte
per l’Ocupació del Garraf. En va parlar
Judith Serra, tècnica del Consell
Comarcal del Garraf i representant pel
Pacte per l’Ocupació del Garraf. Serra
va recordar que es va proposar un sistema de governança i desenvolupament
del pacte amb uns òrgans i uns instruments de gestió. Els reptes del pacte
són els de continuar la cooperació, la
generositat i confiança, la implicació
de tots els actors que van signar el
pacte, la signatura d’un nou pacte per
l’ocupació i la confecció del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica.

Conxi Martínez, regidora d’Hisenda,
Empresa i Innovació de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, va animar al
territori a posar fil a l’agulla i posar-se a
treballar. Va fer referència a la cita “SurQuadern Verd de l’Economia del Garraf
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n Els efectes de la pandèmia han fet
retrocedir en els indicadors econòmics
que encara s’estaven recuperant de la
crisi financera. La comarca continua
tenint els mateixos problemes endèmics. Augmenta el distanciament i
l’exclusió social.
n Cal una transició justa. Cal dissenyar un territori amable i que doni feina
a la seva ciutadania.

n Hi ha un clam pel foment de la
diversificació de la productivitat comarcal incidint en l’aposta pel turisme
cultural, la indústria neta, el reforç del
sistema sanitari, el sector residencial i
assistencial, la solució del peatge de la
C-32 i per treure més profit del Port de
Vilanova.

n El mercat laboral tindrà canvis molt
importants i les empreses demanaran professionals amb gran capacitat
d’adaptació.
n Cal posar accent del Garraf en la
redacció del Pla Territorial Parcial del
Penedès.
n Cal treballar per a una transició
energètica, el consum de proximitat i la
relació del Garraf amb el Penedès.
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Canvi de punt de vista.
La mirada extramurs i la
parlamentària.
No caldria preguntar massa sobre
l’existència d’una identitat comarcal
del Garraf. La resposta és clara: el sentiment de pertinença és pràcticament
nul. Passa al contrari en l’àmbit municipal. Resulta molt complicat parlar en
clau comarcal pels i les habitants dels
municipis del Garraf, que de manera
natural quan volen parlar de la comarca ho fan des del particular punt de
vista municipal i difícilment eleven el
focus i miren la comarca en global. Fet
aquest preàmbul, el periodista vilanoví Xavier Capdevila, que ha passat
pràcticament tota la seva vida professional fora de la comarca, va intervenir al tercer Simposi Garraf donant
aquesta mirada crítica sobre el Garraf.
“S’hauria de constatar que la marca
Garraf ni existeix ni ven gaire. Hi ha
problemes d’identitat, coordinació,
de duplicitat de projectes i manca un
acord en l’àmbit de mitjans de comunicació. Cal definir qui ha de liderar un
full institucional, inexistent fins ara,
per al desenvolupament de la comarca
del Garraf. Sense una capitalitat clara,

la realitat comarcal fa figa. Cal projecció de la comarca per arreu”.
Així de contundent es mostrava el
periodista. La seva intervenció va
donar pas a una taula amb periodistes
de comarques veïnes, les que formen
part de la Vegueria del Penedès. A ulls
de fora del Garraf es constaten diverses
idees: No es veu comarca del Garraf.
Vilanova i la Geltrú és una capital
comercial que manté identitat pròpia i
Sitges és un referent turístic. Poca cosa
més saben dir.
Joan Beumala, director de Ràdio
Vilafranca i Penedès TV, de l’Alt Penedès, va arribar a dir que era la primera
vegada que sentia la paraula garrafenc.
“Fins i tot sona malament”, va etzibar.
Beumala va corroborar la idea que
quan es parla de Garraf “penso en Vilanova, ho tinc més identificat. No tens
una idea de comarca. Sitges era el glamur i Vilanova era abans només Pirelli;
després ha mirat cap al mar. Són dues
ciutats molt potents que competeixen”.
Marta Pérez, periodista resident al
Baix Penedès, va considerar que “no hi
ha consciència de comarca al Garraf.
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En prou feines es coneix Vilanova
per arreu. El principal punt feble és
la inexistència de la marca Garraf. En
canvi té totes les potencialitats, molt
desaprofitades. Podria ser el que volgués i es queda sense ser res.
Olga Aibar, cap de Redacció del
Penedès Econòmic va argumentar que
“al Penedès hi ha més relació entre
els municipis, hi ha més sensació de
comarca amb una capitalitat clara. El
comerç de Vilanova és molt important, tothom hi ve a comprar. Caldria
sinergies entre les comarques per fer
accions conjuntament”.
Jordi Puiggrós, director de Redacció
del setmanari La Veu de l’Anoia, no retreu tant la manca d’identitat comarcal
del Garraf, “perquè a l’Anoia ens passa
el mateix. Vilanova ha sabut aprofitar
molt bé el mar, amb una identitat molt
marcada. El seu port podria descongestionar el de Barcelona o Tarragona.
El Garraf es desconeix, la gent coneix
Vilanova o Sitges. No es veu comarca.
Les comarques no es fan, es construeixen. Cal preguntar-se què s’ha fet per
generar aquesta pretesa identitat”.

A aquesta taula va seguir una altra per
recollir les aportacions de quatre exparlamentaris vilanovins. Prèviament,
el periodista Bernat Deltell va donar
el seu parer, també crític sobre la visió
de la comarca. “El Garraf com a idea de
comarca no existeix. Hi ha uns municipis amb identitat pròpia. La comarca
tindrà una oportunitat de transformació de les seves ciutats, per la digitalització i la demanda residencial que
tindrà. Calen bons gestors, amb esperit
transformador, amb mentalitat del s.
XXI”. Però es va centrar bàsicament a
analitzar la realitat de la capital de la
comarca. “Vilanova i la Geltrú és una
ciutat dormitori. Té un debat sobre el
seu futur però la realitat és que cada
dia té una mica menys de tot, més franquícies i més administració pública, la
ciutat perd personalitat”.
Els quatre exparlamentaris van aportar
la seva experta mirada transversal, de
polítics que van iniciar la seva trajectòria a Vilanova. Van coincidir en la
capitalitat de Vilanova i la Geltrú i en
que falten projectes emblemàtics; per
sobre de tot, un al voltant de la dependència i l’envelliment de la població.
I que cal un lideratge, però amb una
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acció comarcal coordinada, per treure
profit de tot el potencial que té el
Garraf.
Quim Arrufat va dir que Vilanova ha
de tenir personalitat. Genera dinàmiques pròpies amb oportunitats en el
camp de la creativitat o de la música,
que, a més, creen l’expectació d’altres
territoris. “Les administracions han
d’anar més enllà d’administrar els
diners que recapten o reben, haurien
de reprendre aquesta capacitat de crear
espais culturals o industrials”, va dir
l’exdiputat i exregidor de la CUP.
Carles Campuzano, exdiputat per
CiU al Congrés dels Diputats, va considerar que “hem de superar el dèficit
d’identitat comarcal. Estem vinculats
a un territori de referència mundial,
molt a prop d’un aeroport internacional. El problema és de governança. A
la comarca hi ha sis planificacions diferents. Som, vulguem o no, un territori
on la gent vol venir a viure. La batalla
és per millorar els serveis de qualitat:
millors escoles, sanitat, entorns urbans
conjuntament amb l’amabilitat del
territori”.

16

Joan Ignasi Elena, exdiputat del PSC i
exalcalde de Vilanova, malgrat reconèixer que un dels problemes que té
la comarca és el parlar d’ella com una
entitat, va dir que “hem de canviar cap
a un model compartit de planificació,
mirant els serveis públics de la comarca com una sola realitat. Fer territori
significa treure cadascú de les seves
competències per oferir serveis conjunts. Si no som capaços d’actuar des
d’aquesta mirada perdrem el tren que
està en marxa de manera molt decidida, que és el de l’Àrea Metropolitana”.

n La comarca té poc sentiment de pertinença. Als i les habitants del Garraf
els costa parlar en clau comarcal. Hi ha
poca identitat comarcal.

Santi Rodríguez, exdiputat del PP,
va enumerar les febleses de la comarca: “Falta competitivitat amb sòl
industrial, amb escasses inversions
de la Generalitat. Això porta a una
terciarització de l’economia, un 60%
de la població del Garraf treballa fora.
Les limitacions de sòl i preu dificulten l’arribada de petites i mitjanes
indústries”. L’exregidor de Vilanova
va acabar la seva intervenció amb tot
un lema: “El Garraf, una comarca per
viure. Fem que sigui una comarca per
treballar-hi”.

n Fer territori significa treure cadascú
de les seves competències per oferir
serveis conjunts. Cal lideratge, però
amb una acció coordinada per afrontar
reptes comarcals.

n Des de fora no es veu la comarca. Es
visualitzen millor Vilanova i la Geltrú
per la capitalitat comercial i Sitges per
una dinàmica molt turística.
n La comarca no es coneix per arreu.
n Però en canvi es reconeix un enorme potencial.

n El Garraf és una comarca per viurehi, cal fer que també sigui per treballarhi.

Quadern Verd de l’Economia del Garraf
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Des de l’empresa.
Un discurs reiterat i poc escoltat.
A les dues taules dedicades a donar veu
a les empreses del territori s’han sentit
els mateixos discursos. Continua la
reivindicació de l’ajust de la formació
tècnica dels joves a les demandes de les
empreses, la manca de sòl industrial,
la manca d’una acció estratègica que
permeti el treball d’empreses tractores
i de satèl·lits i el risc de convertir-se en
una comarca dormitori.
Josep Lluís Ibáñez, director del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf,
va lamentar que “quan parlem de la
sanitat de la comarca, pensem que és
una cosa aliena al territori. Com a consorci ens plantegem tres grans línies
de reptes: la reforma i ampliació dels
espais, la transversalitat dels hospitals
de les comarques i l’aposta tecnològica
per la dependència sociosanitària del
malalt a casa”.
Judit González, directora regional
de Banc Sabadell, va explicar que “la
cooperació publicoprivada, el teixit associatiu, les sinergies amb els territoris
del voltant, la digitalització del comerç,
18

l’FP dual i la retenció de talent són
aspectes a treballar. El Garraf té tots
els fonaments necessaris per tenir un
teixit productiu molt diversificat”.
Ana Tanco, directora de Solfico va
mostrar la seva preocupació perquè
“els polígons industrials es converteixin en zones de comerços, sense coordinació dels ajuntaments. Es valora
la proximitat de l’aeroport però no es
troben naus adequades per implantar
empreses al municipi. El teletreball pot
ser una oportunitat per atraure professionals”. I va acabar la seva intervenció
amb contundència: “cal que desaparegui aquesta ceguera estratègica que
sembla que tenen els dirigents”.
Marc de Arias, gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, va
aportar que “si volem ser àgils ens cal
una administració amb millor digitalització. Falta de personal qualificat. Amb
els joves els cal una inversió més acurada per potenciar la seva formació”.
A la segona taula formada per representants del món empresarial de la
comarca, Jordi González, director
general de Venca, va reflexionar sobre

el fet que “bona part del que ens ha
de passar ve de les nostres decisions.
Ens cal talent i millorar les capacitats
digitals dels joves estudiants. Fins ara
hem hagut d’aprendre a pescar el talent
fora de la comarca”.
José Luis de la Torre, director general
de Redman, va dir que “cal apostar
per entorns industrials i de tecnologia.
Els entorns de treball han canviat. Cal
formació dual i retenció de talent”. I es
va preguntar “quants estudiants de la
UPC es queden a la comarca treballant
o muntant una empresa?”.
Xavier Martínez, director del càmping Vilanova Park, va donar la seva
visió quant a que “hi ha una desconnexió de l’administració vers el que la
ciutadania requereix. Al Garraf es viu
molt bé però hi hauria d’haver més
facilitats per muntar un negoci. Molts
projectes empresarials s’han quedat al
calaix”.
Delfí López, director general de
Monocrom, considera que “hem
d’intentar que la gent d’aquí gaudeixi
de la comarca com a usuari i com a
turistes. Hi ha d’haver eines de trans-

formació econòmiques, de l’explotació
del mar i de la logística en el port. Hem
de buscar una economia cooperativa”.
Antoni Reverter, vicepresident de la
Fundació Ave Maria, va apuntar que es
busca que la gent gran visqui el màxim
de temps a casa seva i que un dels
productes que desenvolupen a la Fundació mesura la qualitat de vida de les
persones. “La comarca del Garraf ha de
mesurar objectivament la seva qualitat
de vida amb tots els seus vessants. Es
duplicarà la inversió pública en atenció
domiciliària, cal que els professionals
siguin de la comarca”.
n Manca d’ajust entre la demanda de
l’empresa i la formació tècnica dels
joves.
n Poca oferta de sòl industrial. Risc
de la proliferació de polígons comercials. Risc que la comarca esdevingui
dormitori.
n Manca d’acció estratègica al voltant
d’empreses tractores ja existents a
la comarca. Cal apostar per entorns
industrials i de tecnologia.

Quadern Verd de l’Economia del Garraf

n Clam per l’aposta tecnològica per la
dependència sociosanitària del malalt,
o resident, a casa.

n La cooperació publicoprivada, el
teixit associatiu, les sinergies amb els
territoris del voltant, la digitalització
del comerç, l’FP dual i la retenció de
talent, són aspectes a treballar.

n Clam per la desaparició de la ceguera estratègica a la comarca. Cal buscar
una economia cooperativa.

n Hi ha d’haver eines de transformació econòmiques, de l’explotació del
mar, i de la logística en el Port.
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Els joves.
Tants, però tan importants i poc
escoltats.
En aquest tercer Simposi Garraf es va
donar veu a un dels col·lectius que més
han patit l’anomenada fatiga pandèmica. És un dels sectors de població que
més magre veu el seu futur, malgrat el
bri d’optimisme o d’entusiasme que
cadascun d’ells hi posa. La Generació
Z, també coneguts com a centennials,
designa la generació de joves nascuts
entre els anys noranta i l’actualitat.
Al certamen van intervenir quatre
representants d’aquesta generació. La
periodista Ana Ballesteros va conduir
un col·loqui on va posar de manifest
que la taxa d’atur juvenil en la població jove és del 40%, la major part amb
estudis superiors. Els sous han caigut
entre un 26 i un 50% des del 1980. El
80% dels joves continuen vivint amb
els seus pares fins als trenta anys.
Com a testimonis de la Generació
Z, Pol Kobeaga, estudiant del grau
d’Enginyeria Elèctrica (UPC Vilanova), va explicar que ha tingut la
sort d’accedir a una beca en mobilitat
elèctrica però que molts dels seus
companys han de marxar del Garraf.

“Estem en uns anys que estem com en
un limbe entre no saber que podrem
fer i la impossibilitat de treballar. A
vegades això es converteix en un cercle
viciós”.
Oriol Pereira, cuiner, va dir que
“quan surts del batxillerat s’està molt
desorientat del que es vol fer. Som
una generació que se’ns posa molta
pressa. En l’àmbit gastronòmic gairebé
ningú aposta pel Garraf. L’emancipació
individual és molt complicada, tot i
treballar”.
Eva Hernández, membre del CRAAX,
grup de recerca del Centre Tecnològic
(UPC), va lamentar que la investigació
no és una oportunitat que es doni als
joves massa sovint i que està molt mal
pagada. S’està plantejant anar a treballar a fora, en el camp de la robòtica.
“Hi ha més oportunitats a l’estranger.
Als joves ens estan expulsant a treballar a fora si volem dedicar-nos al que
ens agrada. Si ens quedem aquí, molts
haurem de tenir feines per subsistir.
Has de treballar per formar-te i per
poder treballar. És un cercle viciós. Els
que es poden emancipar sols no tenen
vida, van de la feina a casa”.
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n La taxa d’atur juvenil en la població
jove és del 40%, la major part amb
estudis superiors.
n El 80% dels joves continuen vivint
amb els seus pares fins als trenta anys.
Mostren frustració pel no saber què fer
i la impossibilitat de treballar.
n Tenen poques expectatives de treballar del que volen a la comarca.
n Consideren que l’oci a la comarca és
òptim, però manca unes multisales de
cinema.
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L’administració local: Passar de les
paraules als fets.
Si mirem el Quadern Blanc, veurem
que a l’apartat de la veu de les representants municipals al Simposi Garraf hi havia aquest mateix enunciat,
“passar de les paraules als fets”. Era el
2018, cert que hi ha una pandèmia pel
mig, però han passat tres anys i tot just
ara sembla que ja s’ha assumit el dèficit
d’identitat comarcal. “Cada cop és
menys veritat que a la comarca cadascú
va a la seva. Documents com el Pla
Estratègic o el Pacte de l’Ocupació
encapçalen aquest treball coordinat en
l’àmbit comarcal”, tal com va dir Isidre
Also, coordinador del 3r Simposi
Garraf.
Precisament ara, a les portes de tenir
un document com el Pla Estratègic, les administracions locals han
de començar a traçar com ha de ser
la governança per al desplegament
d’aquest planejament. En aquest sentit,
Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles,
es va posar el barret de presidenta del
NODE Garraf, per dir que “la comarca
té en l’agència de desenvolupament
una representació amb la què, conjun-

tament amb el Consell comarcal i el
Consell d’Alcaldies, s’ha pogut trobar
el fil conductor per desenvolupar
accions conjuntes”.
Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova
i la Geltrú, va posar de manifest les
preocupants xifres socials i econòmiques que deixa la pandèmia. Malgrat
això, va mostrar satisfacció perquè
el sector de la indústria està creant
ocupació. En clau comarcal l’alcaldessa
de Vilanova va dir que “tot el que es fa
en un municipi s’ha de fer de manera
alineada amb els altres municipis. Hi
ha una planificació estratègica amb la
qual hem de sumar”.
Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles,
es va emplaçar a reactivar el teixit
productiu “però conjuntament amb la
tasca social. El finançament és escàs i
es fa complicat quadrar l’atenció social.
No podem viure amb barreres que
dificultin la interacció entre municipis
i comarques. Cal un treball coordinat
de tots els agents comarcals”.

mic “perquè no hi havia agenda ni
manual d’instruccions en la situació.
La pandèmia ha servit perquè tots els
ajuntaments sumem per una planificació territorial que ens faci complementar i enfortir les singularitats de cada
municipi”.
Abigail Garrido, alcaldessa de Sant
Pere de Ribes, va advocar per aconseguir la diversificació de la productivitat
de la comarca, “cal apostar per la indústria, per la que tenim i per la futura.
Cal fer un pensament estratègic, amb
una línia de col·laboració amb el sector
privat i el públic, amb compromís, o
no ens en sortirem”.
Aurora Carbonell, alcaldessa de
Sitges, va recordar els reptes que ja es
parlaven d’abans de la pandèmia, no
només de la comarca sinó com a societat: “les oportunitats del sector tecnocientífic, l’atenció pel medi trobant
la productivitat d’aquest sector i la convivència de la ciutadania, que s’ha vist
més agreujada amb la pandèmia”.

n Els municipis saben que hi ha una
planificació estratègica amb la qual han
de sumar.
n Per assolir amb èxit és imprescindible un treball coordinat entre administració pública, el sector privat, els
agents socials i la societat civil organitzada.
n La planificació territorial ha de complementar i enfortir les singularitats de
cada municipi.
n És important l’aposta pel sector
tecnocientífic, l’atenció amb el medi
ambient buscant la seva productivitat i una especial atenció social per la
ciutadania i sectors que més han patit
els efectes de la pandèmia.

Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella,
va reconèixer que un ajuntament s’ha
sentit sol en aquest context pandè-
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Conclusions

Els efectes de la pandèmia han impactat notablement l’economia del
Garraf. Ha de preocupar la reducció
del 5% del teixit productiu, el 15% de
taxa d’atur, un 40% del mateix en la
franja juvenil i les 5.000 persones que
continuen en ERTO. Aquest fenomen
pandèmic s’ha produït en un moment
de franca recuperació de l’economia
comarcal de la sotragada iniciada el
2008.
Però el nostre territori manté problemes endèmics: la manca de sòl
industrial, el greuge del peatge de la
C-32, la desconnexió entre la formació tècnica i la demanda empresarial,
l’augment progressiu del distanciament
i l’exclusió social, l’excessiva terciarització de la productivitat i un potencial
enorme però desaprofitat.
La digitalització és un dels processos
que s’ha accelerat aquests dies de restriccions. Tot plegat significa un canvi
en la mobilitat i en la possible arribada
de nous residents a la comarca. D’altra
banda, aquest procés junt amb el de
la robotització, ja alertats en el primer
Simposi Garraf, provocaran la pèrdua
de llocs de treball amb tasques repeti-
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tives susceptibles de ser substituïts per
màquines o per accions informatitzades.

restriccions de la pandèmia, els efectes
de la qual s’hauran de batallar durant
molt de temps per restituir-los.

Es demana un reciclatge de treballadors i treballadores que tenen una
difícil reformulació, cal augmentar la
flexibilitat i la dinamització del mercat
laboral. El mercat laboral tindrà canvis
molt importants i les empreses demanaran professionals amb gran capacitat
d’adaptació. En aquest Simposi Garraf ha quedat clar que una empresa
competitiva al s. XXI ha de ser flexible,
innovadora, ràpida i eficient.

El desplegament del Pla Estratègic
presenta diferents reptes. El principal
és quin serà l’organisme encarregat
de fer el seguiment de les accions del
planejament; en definitiva, sobre qui
recaurà la governança d’aquest pla. La
dificultat dels planejaments estratègics és sempre la mateixa: com alinear
interessos dels sectors privats i públics,
conjuntament amb les necessitats
econòmiques i socials del territori.

A grans trets, aquest és l’escenari
actual. És en aquest punt en què la
diagnosi és clara i, assumit el dèficit
d’identitat i de coordinació municipal,
és aclaparadora la necessitat de plantejaments estratègics. Precisament, dels
pocs que s’han realitzat a escala comarcal, del Pacte per l’Ocupació del Garraf
en neix la confecció del Pla Estratègic
d’Activitat Econòmica del Garraf, que
es presentarà ben aviat. Poc s’ha parlat
d’aquest planejament en aquest tercer
Simposi Garraf. Aquest treball està
cridat a ser una eina revulsiva de la
reactivació econòmica després de les

El problema és que un pla estratègic
no és un document vinculant, a no ser
que hi hagi un organisme que vetlli
pel seu compliment dins el termini i
en la forma escaient. I aquí apareix el
segon repte: el de treure cadascú de les
seves competències per oferir serveis
conjunts, o mancomunar-los. Fa uns
anys semblava una quimera la confecció d’una Pla Estratègic d’abast comarcal. Se sap que els grans hàndicaps de
l’estratègia és la definició d’objectius
clars i quantificats, i els dèficits de
finançament. L’expectativa es manté
doncs, però ara sobre la seva execució.
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Com combatre l’emergència climàtica,
fomentar la cohesió i la prosperitat,
són elements que complementen
aquests reptes. És evident que els fons
europeus Next Generation no arribaran a tothom.
El Consell Comarcal va fer l’encàrrec a
l’Agència de Desenvolupament NODE
Garraf de la confecció d’aquest Pla
Estratègic d’Activitat Econòmica del
Garraf. Potser aquest organisme que
ha de governar aquesta execució ja està
creat, i es diu NODE Garraf; segurament amb un consell rector del Pla Estratègic representat per tots els actors,
aplicant una governança multinivell
amb una mirada oberta. El mateix Pla
d’Ocupació del Garraf és una fantàstica mostra on emmirallar-se.
Tal com demanen diferents sectors
que han tingut veu en aquest tercer
Simposi Garraf, caldrien uns planejaments estratègics sectorials en
relació amb el binomi cultura i turisme, empresa i formació i pel foment
d’activitats productives específiques
com el foment d’entorns tecnològics al
voltant d’empreses tractores. Un bon
àmbit seria el de liderar al país el camp
30

de l’assistència residencial en matèria
sociosanitària.

Memòria Gràfica

Una vegada més ha quedat demostrat
el potencial de la comarca però, a més,
el seu entorn privilegiat: el marc del
Penedès, a prop d’un pol d’atracció
de referència mundial com Barcelona
i el seu aeroport internacional i una
comarca que disposa del tercer port
de Catalunya, a tocar de zones logístiques en emergència. Amb tot això, si
la confecció del Pla Estratègic encaixa
en un plantejament de país, amb una
especial atenció a la ciutadania que
més ha patit els efectes de la pandèmia
i en les exigències futures de sostenibilitat i responsabilitat, aquest document
estratègic és el que necessita la comarca per prosperar. Una vegada més, cal
passar de les paraules als fets, ‘Surge et
ambula’, aixecar-se i caminar. O això o
després de tres edicions del Simposi
Garraf, en una quarta convocatòria,
totes i tots plegats haurem de passar la
vergonya d’acceptar que no hem sigut
capaços d’avançar quan hem tingut
totes les eines.
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