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Què és el Quadern Taronja?
El Simposi Garraf, promogut per
l’Agència de Desenvolupament
NODE Garraf, en el marc de la
iniciativa Hèlix Garraf, en la primera
edició celebrada l’any 2018 va aconseguir convocar en un mateix espai i
moment a tots els agents socials, institucionals, econòmics i administratius
relacionats amb el desenvolupament
econòmic i l’estratègia de la comarca
del Garraf.
En aquesta segona convocatòria,
celebrada els dies 3 i 4 de desembre,
el Simposi es va dedicar a explorar
les possibilitats de l’activitat cultural
com a propulsora de l’espai econòmic
comarcal. A més, es van plantejar els
àmbits de la creació i el coneixement
com estímuls d’iniciatives empresarials i d’atracció de talent. Tot plegat
sota el títol: L’hèlix cultural com
a model d’impuls econòmic del
Garraf.
El plantejament d’aquest segon Simposi Garraf és que la comarca del
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Garraf, en el seu conjunt, reuneix un
nombre rellevant d’actius culturals i
alhora unes condicions propícies per
al desenvolupament de l’economia
creativa. A més, hi ha tot un cens de
professionals, empreses i institucions
que s’emmarquen en el segment de les
dinàmiques culturals i creatives.
En aquest entorn les activitats basades
en la creativitat, el coneixement i la
innovació podrien agrupar-se en un
model de clúster de l’anomenada economia taronja. En aquestes jornades
d’economia i estratègia comarcals es
van aplegar els criteris d’experts, els
referents d’altres territoris i les aportacions dels agents econòmics, socials i
polítics de l’espai més proper.
Jaume Roures, director del grup
Mediapro, va encapçalar una llista
de ponents que van aportar criteris
per al debat estratègic. La jornada del
dimarts 3 de desembre les intervencions es van centrar en les indústries
culturals i creatives i en entorns que

aposten per l’economia taronja. El
dimecres 4 de desembre es van desenvolupar unes taules de ponències amb
experts de la comarca del Garraf que
van abordar els eixos d’aquest segon
Simposi Garraf: el patrimoni cultural, els esdeveniments, els festivals
i la festa, la creativitat i el coneixement. Com a colofó d’aquestes
jornades estratègiques es va sentir la
veu de les administracions locals amb
la intervenció de les sis alcaldesses de
la comarca.
Moltes de les reflexions o conclusions
que es poden extreure d’aquestes
jornades segurament ja s’havien
manifestat en entorns separats. Però
mai a l’àmbit cultural de la comarca
se li havien dedicat dues jornades
específiques a reflexionar sobre les
seves fortaleses, febleses, potencialitats i oportunitats. Per primer cop,
totes aquestes manifestacions s’han
pogut plasmar en un mateix moment,
i també en un mateix document.

Aquest Quadern de l’Economia
Taronja 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. No
obstant això, a través de diverses veus
que s’han sentit durant aquest segon
Simposi Garraf, s’ha interpel·lat els
agents de la comarca en el sentit que,
si es vol dur a terme aquesta tasca
estratègica, caldrà superar les paraules
amb fets, el que segurament serà el
repte més difícil.
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Què se’n desprèn del 2n Simposi?
El marc global
El canvi de paradigma: de la subvenció
pública a la inversió estratègica.
La ponència marc de Jaume Roures,
soci fundador del grup Mediapro,
només d’entrada va servir per plantejar una qüestió, en un context global
però clau de les jornades: la necessitat
d’un canvi de paradigma del suport
econòmic de les accions culturals,
deixant de banda el model exclusiu
de subvenció de les administracions
públiques, a fons perdut, cap a un
sistema de suport amb visió estratègica. Per Roures la comparativa amb
altres països és aclaparadora, “mentre
aquí el concepte és de subvenció, amb
pressupostos públics decreixents del
suport a la cultura, països com els
EE.UU o França han convertit la seva
visió cultural de forma estratègica que
n’ha esdevingut un referent”.
El testimoni de Roures fa evident que
aquesta mentalitat subvencionadora
es fonamenta en la idea de la manca
de rendibilitat de la cultura, menyspreant la capacitat dels beneficis
socials del desenvolupament cultural,
“els americans han conquerit el món

més amb el cinema que no pas amb
la cinquena flota. Ens sentim més
propers a qualsevol indret dels EEUU.
Han desenvolupat una política de
proximitat que no hem aconseguit
aquí. Aquí les lleis del cinema fomenten la petita producció que no és
suficient per crear una indústria. Tot
plegat és per aquesta política de subvenció o de clientelisme. Si no hi ha
inversió estratègica, no hi ha indústria
cultural”, afirma Roures.
Pel fundador de Mediapro, les
administracions han de canviar
l’enfocament cap a una inversió estratègica, “que a més s’ha demostrat que
és molt rendible, i que es multiplica
per tres”. Durant les dues jornades
diferents aportacions van insistir en
aquest aspecte, com la de Pilar Garcia, directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya, amb seu a Vilanova
i la Geltrú, que va indicar que “per
cada euro d’inversió pública en els
museus de la ciència i de la tècnica
de Catalunya es generen 2,14 euros”.
Una aportació compartida per Pere
Izquierdo, director del Consorci del
Patrimoni de Sitges, que va dir que,
“necessitem inversió, perquè som ca-
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paços de multiplicar-la”. I en el mateix
sentit van anar els arguments de Joan
R. Rodríguez, de Jet Entertainment
i Festival Jardins de Terramar, “el gran
repte és entendre que la inversió en
cultura és una acció que dóna rèdits
econòmics. La subvenció s’ha de veure com a eina de futur estratègic, no
com un pur repartiment de diners”. Es
tracta d’un certamen de referència entre els festivals eclèctics de Catalunya
que dona moltes mostres del retorn
econòmic, amb més de 300 llocs de
treball, l’activitat que es genera a les
botigues i la restauració pels més de
43.000 visitants a l’edició del 2019.
Per contra, l’alcaldessa de Sant Pere
de Ribes i presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Abigail Garrido,
va dir que “l’economia necessita les
administracions. Tenim menys d’un
2% d’inversió en cultura a escala de
país. I Aurora Carbonell, alcaldessa
de Sitges, reconeixia que “l’economia
taronja té un escull que és la mateixa
administració, no serveixen els paràmetres que l’administració utilitza per
donar suport a accions més finalistes,
com la construcció d’infraestructures,
per exemple. Cal una visió estratègica”.

En un altre ordre de temes,
l’empresari de Mediapro, Jaume
Roures, va posar un exemple que
reflecteix la realitat del país, “el festival
de Sitges ha aconseguit arrelar-se amb
molt d’esforç. A Catalunya hi ha 80
festivals de cinema, i el 90% es realitzen amb diners públics, però en canvi
no som capaços de fer un gran festival
de cinema de Barcelona de referència
internacional”. En aquesta línia, Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges,
va exposar que “la indústria cultural
a Catalunya és un 6% del PIB, que
tenen efectes colaterals, per exemple,
amb el Festival de Cinema, després de
50 anys, s’ha aconseguit que el 40%
dels assistents hi pernoctin i vagin als
comerços i restaurants; per tant, té
una repercussió superior al PIB”.
Per Roures la cultura s’ha de veure
com un eix de desenvolupament, tot
i que es va mostrar molt pessimista
sobre aquest canvi de mentalitat. “Cal
veure on ets fort o feble, aplicar estratègia i desenvolupar lleis de mecenatge. Però Hisenda ho impedeix perquè
preveu que perdrà ingressos. No hi ha
la capacitat de veure que això suposarà ingressos superiors.
5
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Què se’n desprèn del 2n Simposi?
Ens mata la immediatesa i la mirada
curta. Les propostes dels partits no
van en el sentit de fomentar el canvi de
mentalitat. Sóc pessimista”.
Precisament sobre la impulsió de
canvis legislatius va ser important el
testimoni de Mònica Pagès, de l’Àrea
de Debats i Pensaments de la Fundació
Catalunya Cultura, una entitat que
es va originar arran de la crisi com un
organisme que busca aliances entre
cultura, societat i empresa per vertebrar i consolidar el teixit cultural del
país. En aquest sentit, s’ha creat una
plataforma per la definició de la Llei de
Mecenatge amb diverses reunions al
Parlament de Catalunya per incloure la
cultura en els trams de desgravació de
l’IRPF. “El mecenatge és un model que
cau pel seu propi pes”, conclou Pagès.

ja no cobren royalties per la venda de
discos a causa de la pirateria. Espanya
és el segon país de pirateria després de
la Xina”.

Si no hi ha inversió estratègica, no hi
ha indústria cultural
La inversió en cultura retorna el
triple de beneficis
Cal treballar una Llei de Mecenatge
Cal un canvi de model i mentalitat:
passar de la subvenció a la inversió
amb plantejament estratègic
Els beneficis d’invertir en cultura no
només són econòmics sinó també
socials

En termes també més globals, Jaume
Roures va finalitzar la seva intervenció
lamentant que no hi ha protecció sobre els drets intel·lectuals. Una mostra
són els escàndols de la SGAE, “si els
governs i tota la xarxa pública no són
un paraigua pel desenvolupament tampoc seran una garantia de protecció.
Els artistes han sortit a fer gires perquè
6
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Històries d’èxits en altres indrets
Quan la planificació i l’estratègia
contribueixen al desenvolupament
En el segon Simposi Garraf hi van
tenir cabuda els testimonis de tres
projectes de tres ciutats que han fet de
la cultura un significatiu dinamisme
econòmic a la vegada de contribuir a
la identitat local i a la cohesió social
d’aquests municipis. Jordi Hernández,
director tècnic i d’explotació del Parc
Audiovisual de Catalunya, va explicar
que Terrassa, amb el Parc Audiovisual
de Catalunya com a pal de paller, va
crear un projecte que ha culminat en
la declaració de Terrassa Ciutat de
Cinema com a Ciutat Creativa de la
UNESCO, un reconeixement exclusiu
junt amb 18 ciutats del món. “Terrassa
vol ser una ciutat creativa, amb una
identitat pròpia i un posicionament en
la indústria audiovisual. A la ciutat hi
ha tradició de cinema amateur, patrimoni fílmic i l’Ajuntament de Terrassa
impulsa uns estudis de producció de
referència”, indica Jordi Hernández.
Es va crear una estratègia que gira al
voltant del cinema vinculada amb la
ciutadania, l’educació i la indústria.
“Cal destacar l’oportunitat que dóna la
8
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UNESCO, que no dóna diners, però
sí marca, reconeixement i plataforma
d’intercanvi internacional. La ciutadania de Terrassa se sent orgullosa de
formar part d’una Ciutat de Cinema.
Ho fem perquè estem en un moment
en què les ciutats han de competir pels
recursos; per tant, o busques allò que
et diferenciï i et posicioni en un entorn
global o no podràs tenir competitivitat”, va aportar Jordi Hernández.
Des de Saragossa va arribar el testimoni de Jesús Alquézar, director de
Zaragoza Activa. Una ciutat que es
debat entre ser un poble petit o una
ciutat mitjana, o com passar d’una ciutat tradicional a una d’avantguardista
però que no perdi la seva essència.
Alquézar va explicar com es va pensar
en construir un relat, una marca de
ciutat i una dinàmica emprenedora en
una capital en la què el comerç pateix
l’impacte de tenir el segon aeroport
de l’Estat quant a capacitat de càrrega.
Zaragoza Activa va crear un ecosistema
d’innovació comercial. El repte de la
marca Made in Zaragoza és fer visible
la vida creativa dels comerços. Des
del 2012 es va començar a treballar
des del centre històric amb eixos de

treballs, com una xarxa de projectes
creatius, espais virtuals i un córner
Made in Zaragoza. Unes accions que
generen relacions i visibilitat, amb
320 projectes de més de 200 comerços i la nit de les botigues creatives
amb tallers, exhibicions, actuacions
dins dels espais comercials. També
s’ha creat un laboratori d’innovació
comercial, amb un procés de treball
intensiu de col·laboració per apropar
els processos d’innovació al comerç de
proximitat, que té l’objectiu de millorar els resultats comercials afavorint la
sostenibilitat empresarial i la generació
de referents per al sector.
Marta Villalta, gerent de l’Agència
de Promoció de Ciutat de Reus, va
mostrar l’aposta de la capital del Baix
Camp pel turisme cultural explotant
el patrimoni modernista, els festivals,
les festes i la programació teatral,
amb la figura de Gaudí com a eix; tot
plegat, lligat amb el sector comercial i la gastronomia amb el vermut
com a protagonista. “L’administració
està a tot arreu. És imprescindible la
col·laboració pública i privada; per
exemple, la ruta modernista l’ha creada
una empresa de la ciutat que ha vist

en el turisme l’oportunitat de negoci”,
va posar com a exemple Marta Villalta. En conclusió, per la gerent de
Promoció Econòmica, la cultura acaba
repercutint en el comerç. “Per posar en
marxa una quàdruple hèlix de lideratge públic és precís un creixement del
sector empresarial, estimular l’activitat
dels centres de coneixement i aprofitar
una influència organitzada a la ciutadania. Tot plegat genera activitat econòmica directa, ocupació i emprenedoria,
i ja es pot parlar d’un rendiment i una
oportunitat de la indústria cultural”,
conclou Villalta.
Construcció de segells i marques
que fomenten la identitat de les
ciutats.
Aprofitar el llegat patrimonial i
dinàmiques tradicionals per convertir-les en projectes culturals dinamitzadors de l’economia.
Vincle de la ciutadania amb els projectes de ciutat.
La col·laboració del sector públic i
privat és imprescindible a la vegada
que complementària.
Quadern Taronja de l’Economia del Garraf
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Els actius de la comarca
Dinamisme, singularitat i pluralitat,
però sense plantejament estratègic
Precisament en la segona jornada del
Simposi Garraf es va donar veu a
alguns dels equipaments museístics
de la comarca i a representants de
diferents festivals i fires del Garraf.
D’entrada, Mireia Rosich, directora
del Museu Biblioteca Víctor Balaguer,
es preguntava sobre “què en seria de
Bilbao sense el Guggenheim? Què en
seria de la Vall de Boí sense la presència del romànic? Quin paper juguen els
museus a la comarca del Garraf?” Precisament, el Museu Balaguer ha estat
nomenat Museu d’Interès Nacional, i
hi ha ben poques distincions en aquest
sentit. Per això Rosich indicava que
“en el sector d’art i bibliografia estem
ja per sota del MNAC, a un nivell de
màxim reconeixement dels museus del
país. “Ens cal una política de ciutat i de
comarca per situar-nos més en el mapa
turístic i cultural”, concloïa la directora.
Pilar Garcia és directora d’un museu
molt singular, el Museu del Ferrocarril de Catalunya. “En els darrers anys
10
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s’està posant molt en valor els equipaments de la comarca, però fins fa poc
el patrimoni cultural no s’ha valorat
com un actiu econòmic. Li ha mancat
reconeixement i inversió”, comentava
Garcia.
Mònica Fuster, coordinadora del
Museu Charlie Rivel, a Cubelles, un
altre equipament singular de la comarca, aportava que “manquen recursos i
inversions per la cultura, que sembla
que queda a banda. La innovació ens
ha ajudat molt a créixer i divulgar
els nostres productes i el patrimoni
cultural. Els municipis petits no tenim
tanta feina feta com els més grans, però
el conjunt de la singularitat i la riquesa
dels equipaments comarcals esperem
que ens ajudin a crear sinergies i
créixer”.
Un exemple de com treure profit de
l’arquitectura popular és la tasca feta
pel Col·lectiu Pedra Seca d’Olivella,
que realitza molts esforços per preservar aquest patrimoni. L’art de la pedra
seca és Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat per la UNESCO des
del 2018. S’han reconstruït barraques
al recorregut del Castell Vell d’Olivella

i s’ha fet un mapa cultural amb 300 ele- territori. Sempre que s’ha de contracments de pedra seca i ara en cal la seva tar un servei mirem al territori”.
catalogació. “Hi ha un pla estratègic
Un altre exemple que les accions
de Turisme Sostenible d’Olivella que
comporta un ventall d’oportunitats pel culturals tenen un benefici social és la
implicació del poble de Canyelles a la
poble per generar un dinamisme culFira de Santa Llúcia. Rosa Huguet,
tural”, exposa Jacquie McLoughlin,
alcaldessa del Canyelles, explicava que
membre del col·lectiu.
“la fira es va consolidar a través d’un
treball diari, amb molta autocrítica,
Yolanda Daudén, cap de Promoció
sempre millorant, fent cada edició
Econòmica de Sant Pere de Ribes, en
diferent i mirant de sorprendre. L’èxit
relació amb el Retorn dels Indians explicava la capacitat per crear una acció és la implicació de tot un poble, des del
econòmica, que a més contribueix a la voluntariat a la gent que deixa les seves
cases i la d’un govern municipal que fa
cohesió social, a través del patrimoni
que durant una temporalitat puguem
històric i cultural. “El Retorn dels Inconviure plegats en una activitat
dians no és una fira, és un viatge en el
d’aquest tipus”.
temps. Tots els carrers estan decorats,
tothom juga al mateix, hi ha complicitat i participació, i els visitants entren a Pere Izquierdo, director del Consorci
del Patrimoni de Sitges, va plantejar
cases particulars. Sense aquesta comque molts dels visitants dels museus
plicitat de l’Ajuntament, del Consell
Comarcal i de la ciutadania no seria
són d’arreu de Catalunya que venen a
possible un projecte cultural d’aquest
Sitges a passar el dia, “però una quarta
tipus, que posa de relleu el patrimoni,
part són turistes que no coneixen els
amb música, teatre i gastronomia”,
museus abans d’entrar. Vol dir que escomentava Daudén. A més, donava
tem fallant en la divulgació. Els museus
una dada important a tenir en compte no només són sales d’exposició, sinó
sobre el dinamisme econòmic. “Entre
espais per preservar obres i contrilogística, publicitat, disseny i tallers hi bueixen a conscienciar a la gent del
participen 50 empreses, el 60% són del valor del patrimoni”.
Quadern Taronja de l’Economia del Garraf
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Joan R. Rodríguez, de Jet Entertainment Festival Jardins de Terramar, argumentava que “cal que les
institucions continuïn ajudant a les
propostes integradores i globals i que
facin possible que en els pobles i les
ciutats creixin projectes comuns”. Un
exemple de les iniciatives sorgides a
la comarca a base d’energia i talent,
inèdites a l’Estat, però que no s’han
pogut mantenir és el Festival Blanc de
disseny, que ha fet evident que Vilanova i la Geltrú no pot acollir festivals de
més de 1.000 persones. Per això s’han
hagut de traslladar a Barcelona, “ens
hem trobat que portar marques i caps
de cartell a Barcelona ha sigut molt
fàcil, però, per contra, els professionals
haurien volgut romandre a Vilanova”.

des de tota mena”. Mestres va explicar
com, conjuntament amb l’Ajuntament
de Vilanova, es va inventar una fórmula de convenis d’ajuts municipals
reintegrables, que finançaven la
producció del llibre amb el posterior
retorn dels diners invertits i que també
tenia beneficis per l’editorial. “Una
fórmula pionera que va servir per a les
administracions d’arreu de Catalunya”,
va explicar Mestres.

Francesc Mestres, editor del Cep i
La Nansa, l’única editorial del Garraf, aportava que el sector editorial
pot semblar una economia madura i
consolidada però en realitat es manté
“a base d’enginy, en un món canviant
en què les biblioteques semblen ja
antigues. Com editorial hem d’estar
permanentment atents a la cultura.
Paral·lelament a l’edició de llibres fem
presentacions, performances o jorna2n Simposi Garraf · Jornades d’economia i estratègia comarcal · 2019
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Cal una política de ciutat i de comarca per situar els equipaments
culturals i patrimonials al mapa
català, estatal i internacional.
Cal estudiar com treure profit de la
marca Barcelona, que no absorbeixi
indústries culturals de la comarca i
a la vegada cal pensar com retenir el
talent de la comarca.
Cal buscar fórmules de finançament
entre l’administració i el sector
públic que ajudin a desenvolupar
projectes.
Els exemples d’accions de promoció
patrimonial i cultural que vinculen
a la ciutadania generen un retorn en
cohesió social i sentit de pertinença
a la comunitat.

13

04/01/2020 14:16:50

14

quaderntaronjap2.indd 14

Quadern Taronja de l’Economia del Garraf

04/01/2020 14:17:19

El binomi cultura – empresa
Creure en la cultura com a inversió
econòmica i social
La intervenció de Mònica Pagès, de
l’àrea de Debats i Pensaments de la
Fundació Catalunya Cultura va servir
per posar del relleu que el binomi cultura i empresa genera un impacte
que contribueix al progrés, origina potència, creació, integració, tolerància,
identitat i riquesa personal. Com s’ha
comentat, una de les accions que ha
emprès la Fundació Catalunya Cultura
és la creació d’una plataforma per la
definició d’una Llei de Mecenatge de
Catalunya.
Una de les empreses que ha signat
aquesta plataforma és Llet Nostra.
Gemma Franco, cap de màrqueting
d’aquesta empresa va explicar per què
van entrar a formar part de ‘Cinema en
curs’, un programa de pedagogia del cinema a escoles i instituts. Aquest projecte vol propiciar el descobriment per
part de nens i joves del cinema entès
com a art, creació i cultura i desenvolupar les potències pedagògiques de la
creació cinematogràfica en el context
educatiu. “Vam veure la il·lusió que po-

saven els joves en el desenvolupament
d’un projecte audiovisual. Però no ho
fem com una col·laboració puntual per
donar imatge a la marca. És un projecte
a tres anys vista on veiem com evolucionen els nens, en un projecte pedagògic, no només per a ells sinó també
per a nosaltres”. Com a marca, el valor
de Llet Nostra que ha volgut transmetre, entre d’altres, és el cooperativisme
per donar suport a ramaders i garantir
la sortida dels seus productes al territori. “Per això hem volgut transmetre
els valors d’aquesta activitat ancestral.
Hem après molt d’ells però també de la
cultura i de la seva facultat d’integració
social. Tot plegat en una dinàmica que
va molt més enllà del pur patrocini. No
gastem diners sinó que invertim diners
de manera positiva en la cultura. No es
busca un impacte publicitari sinó una
acció més de col·laboració. Ara volem
apropar aquests estudiants al món de
la granja. Pot ser un bon projecte si
aprofitem una sinergia per incloure el
món rural a les temàtiques audiovisuals. Com a marca petita podem dir
que les empreses tenen molt a guanyar
si comuniquen els seus valors per
col·laborar en una economia de país”.
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Marc Igual, de Pirotècnia Igual, representant d’una empresa familiar de més
de 100 anys d’història que realitza
espectacles per arreu del món, en
esdeveniments de primer nivell com
Olimpíades o mundials, va dir que
“se’ns contracta com un servei però mirem de vendre un espectacle, això suposa problemes per la normativa de la
contractació per licitació pública i per
treballar a un preu ajustat. Quant a la
fabricació, estem venent arreu del món
gràcies a la innovació. Estem treballant
molt a l’estranger i estem fabricant
per altres empreses”, tota una mostra
del dinamisme econòmic d’aquesta
empresa amb seu a Canyelles.

El món empresarial ha de buscar en
les accions culturals la promoció
dels valors socials dels productes i
activitats que venen.
És molt rendible i saludable socialment parlant canviar el paradigma
de publicitat rígida a accions de
promoció que difonen cultura.
El territori hauria d’apostar per les
empreses de la comarca amb projecció internacional i afavorir la creació
d’accions al seu voltant.
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Estratègia a batzegades
Moltes oportunitats sense una
organització mancomunada
La tirada del Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Catalunya de
Sitges és un exemple del que hauria de
ser un pal de paller de tot un clúster
audiovisual. Ho deia l’alcaldessa de
Sitges, Aurora Carbonell, “a través
del festival es vol activar el sector
audiovisual, no només els dies del
certamen sinó amb la convocatòria de
jornades de producció, publicacions i
activitats per escoles que es fan durant
tot l’any”. Des de 2013, Sitges disposa
de l’Institute of the Arts Barcelona,
un centre de formació d’interpretació,
teatre musical i dansa, que contribueix
al dinamisme econòmic de Sitges fora
de la temporada turística durant els
mesos d’hivern, que és quan el centre
té la màxima activitat. Aquest centre
formatiu té un fort impacte econòmic
a la vila en comerç, habitatge, restauració i oci, no només pels alumnes sinó
pels familiars de 54 països que venen
a visitar als estudiants. “Té mèrit haver
creat aquesta universitat a Sitges. Amb
el suport d’altres sectors que es puguin
afegir als projectes actuals i nous po16
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drem contribuir al desenvolupament
de l’economia taronja”, explicava Mireia Vázquez, d’Institute of the Arts
Barcelona.

del Llibre Blanc de la Cultura al Penedès. Era una eina estratègica en l’àmbit
penedesenc, que va suposar un treball
de diagnosi i un seguit de propostes.

D’altra banda, la iniciativa Node Film
Clúster, promoguda per Node Garraf,
contribueix a aquest exemple de crear
sinergies al voltant d’una activitat
principal. L’objectiu des de 2017 és
posar en marxa una acció a escala
comarcal de promoció dels espais de
l’entorn com a plató d’enregistraments
audiovisuals. Actualment el 30% de les
filmacions ja no es fan exclusivament
a Sitges. A la comarca es realitzen 200
rodatges l’any, que deixen als municipis
400.000 euros anuals. “És una indústria que ara mateix només es basa en la
producció, però hem de poder atraure
activat en la postproducció. Ens caldria
establir sinergies entre les administracions i el sector privat”, comenta Santi
Roig, de Node Film Clúster.

“Ara, el 2019, que s’han renovat tots els
ajuntaments, val a dir que no ha servit
per res el treball de propostes que van
fer tots els ajuntaments el 2015”. Amb
aquesta contundència es va mostrar
Ramon Arnabat, membre de l’Institut
d’Estudis Penedesencs, entitat que va
liderar la confecció del Llibre Blanc.
“La sorpresa de la diagnosi va ser descobrir les enormes potencialitats del
Penedès però que no se sabien rendibilitzar”. Entre les propostes que es van
plantejar destacava la importància de
pensar en cultura en un àmbit penedesenc, no només en les accions locals,
per poder articular una política cultural penedesenca. El document posava
de manifest que mancava connexió i
sinergia entre els segments culturals. El
Llibre Blanc reflecteix que hi ha activitats culturals del territori que podien
tenir interès arreu de Catalunya, però
que només es podien divulgar amb
accions mancomunades en diferents
sectors. “Cal situar la cultura com una
prioritat per part de les administra-

Però aquesta incipient activitat organitzada al voltant de l’activitat audiovisual, els festivals i la interpretació és
de la minsa acció estratègica que ha
reeixit a la comarca. Els municipis del
Garraf van participar en la confecció

cions i voluntat de tirar-ho endavant,
treballant de manera cooperativa i amb
una visió penedesenca”, va apuntar
Arnabat com a conclusió.
Cal aplicar estratègies supramunicipals al voltant d’actius culturals de
referència.
No té cap sentit traçar i posar esforços en confeccionar documents de
plantejaments estratègics i no crear
directrius i organismes per la seva
execució.
Cada projecte pot tenir una competència mancomunada en diferents
municipis, depenent del seu àmbit.
Accions i plantejaments a l’Àmbit
Penedès poden contribuir a crear
aquesta identitat penedesenca.

Quadern Taronja de l’Economia del Garraf
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El paper de l’administració local
Més enllà del catàleg de cada municipi, de les paraules als fets
El segon Simposi Garraf arrancava
amb les paraules d’Abigail Garrido,
presidenta del Consell Comarcal del
Garraf i a la vegada alcaldessa de Sant
Pere de Ribes, que destacava la capacitat de l’organisme que presideix
en aconseguir la signatura d’un pacte
comarcal per l’ocupació, “que ens dóna
molts beneficis i que no s’haurien
aconseguit unilateralment. Fruit
d’aquesta col·laboració, ha sorgit la
idea de poder-nos unir en diferents
projectes; un és Camins Garraf,
Patrimoni i Natura. També treballem
el Patrimoni i Cultura. La comarca està
avançant en la col·laboració. La
comarca té molts ingredients per ser
un referent en l’economia taronja. Perquè hi ha patrimoni, calendari festiu i
activitat cultural, però cal treballar des
del vessant estratègic i de col·laboració,
perquè la suma ens pot posicionar
d’una manera diferent; és un repte.
Acord i estratègia comuna són claus”.
Per a la presidenta del Consell Comarcal és vital la cooperació i enfortir els
llaços per tenir posicionament al sud
18
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de Barcelona, “però cal concretar-ho.
No tots els municipis podran tenir
equipaments culturals. Potser hauríem
de compartir equipaments entre la
comarca”.
Olga Arnau, alcaldessa de Vilanova i
la Geltrú, coincidia en què cal treure
un projecte comarcal, pensant en clau
penedesenca també. “El compromís és
el de desenvolupar activitats que generen riquesa aprofitant les singularitats
i la riquesa de la comarca. A Vilanova
cal destacar l’activitat festiva, el teixit
creatiu amb arrel al patrimoni cultural,
que ja ens dóna un segell diferent en el
marc del país. Vilanova té un potencial
com a ciutat de festivals de ressò
internacional fins i tot, amb ofertes
diferents que atrauen a diversitat de
públic, amb un impacte econòmic del
qual se n’acaba beneficiant tota la comarca. Cal buscar visitants tot l’any a
través del patrimoni cultural i el mapa
museístic comarcal. El Carnaval no
ha de ser un element de competència,
sinó de complementarietat i de treball
conjunt”.
Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles
i presidenta de Node Garraf, va desta-

car que la bona activitat cultural porta
ocupació a l’àmbit turístic i una circulació d’accions i elements que estimulen el creixement. Huguet va posar
l’exemple del rendiment de les accions
culturals al seu poble amb la Fira de
Santa Llúcia al capdavant, però també
de l’Espai d’Interpretació del Foc,
l’Espai dels Minerals i la construcció
de la Casa de la Natura. “Hem posat en
marxa l’escola d’arts i oficis per donar
sortida a les activitats artesanals.
L’anhel és el de treure rendiment del
fons pictòric de Mir i Casas amb un
nou espai. Potenciar el comerç i la
restauració és important perquè els
visitants de la Fira de Santa Llúcia
vulguin tornar al poble”.
Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles,
només començar la seva intervenció va
dir que “som un sol territori i cal que
es noti. Cal potenciar la cultura per reforçar la identitat en un món cada cop
més global”. Cubelles va veure que els
atractius de la vila s’havien de posar al
servei del desenvolupament econòmic.
“Queda camí per recórrer. Podrem
assolir fites comunes amb el suport de
la comarca i de l’agència de desenvolupament Node Garraf. S’han activat un

seguit de visites guiades pels diferents
elements d’interès del municipi. Fem
una crida a la resta de municipis i
agents culturals per treballar conjuntament deixant enrere greuges i fent
front comú per revertir elements que
resten competitivitat al territori”.
Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella,
també va reivindicar el treball en xarxa
dels municipis de la comarca. “Olivella
és un municipi dispers en cinc quilòmetres del nucli urbà, fet que dificulta
posar en marxa projectes de desenvolupament econòmic. Tenim models
de carnaval i festa major que ajuden a
cohesionar el municipi, però que són
molt diferents de la resta de la comarca. A partir de la singularitat d’Olivella
es vol crear una marca amb el patrimoni material i natural. S’ha traçat un pla
turístic per esdevenir un destí turístic
per generar ocupació amb una marca
pròpia de la comarca aprofitant la singularitat aprofitant els valors naturals
i materials de la comarca. Estem tots
molt a prop, estem mirant la comarca i
creiem que no ens coneixeu prou bé”,
deia l’alcaldessa.
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Aurora Carbonell, alcaldessa de
Sitges, feia una interessant reflexió, a
camí de l’autocrítica, “Sitges i el Garraf
tenen potencials amb les indústries
culturals però és un sector que té
moltes dificultats de reconeixement
pels seus elements intangibles, els
artístics, que dificulten la quantificació
d’esforços d’aquest binomi economia
i cultura”. Carbonell va reconèixer que
l’administració hauria de passar a una
mentalitat de caràcter més estratègic
en relació amb la cultura.

Voluntat dels municipis de treballar
conjuntament en sectors, recursos i
projectes estratègics culturals.
Cal lideratge, un ens que governi un
pla estratègic o projectes estratègics
Cal establir un vincle entre tots els
agents culturals i les administracions.
Capacitat de consens en la presa de
decisions.
Cal bon veïnatge, a manca
d’identitat comarcal.
Cal cedir competències a un organisme de desenvolupament de
projectes culturals, amb voluntat
cooperativa i estratègica d’abast
comarcal.
Els municipis petits tindrien més
rendiment de les seves accions
culturals si hi hagués una estratègia
comarcal compartida.

20
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Conclusió
A la primera edició del Simposi Garraf
ja es va fer evident la dificultat de trobar lideratges o establir projectes
comarcals coordinats en l’àmbit econòmic. Durant el 1r Simposi moltes
veus emplaçaven a NODE Garraf a
mantenir reunions i equips de treball
del mateix sector, per impulsar accions
estratègiques. El professor Miquel
Barceló, només començar el Simposi
Garraf, avisava l’any passat d’algunes
claus per evitar el fracàs dels projectes:
falta estratègia, objecte i planificació.
Tot plegat, afegit a la indefinició
d’objectius clars i quantificats, manca
de governança i els dèficits de finançament. Tot això, en un marc econòmic
general, però en termes d’acció cultural
la situació és la mateixa: sembla
imperativa doncs una entesa entre
administracions, agents econòmics,
culturals i socials per establir una acció

coordinada, amb un lideratge especial,
per l’assoliment de les fites traçades.
Una acció que indiscutiblement
passa perquè els municipis i els agents
cedeixin competències a un òrgan de
desenvolupament i que acceptin que
aquests plantejaments estratègics són
completament vinculants.
Aquest 2n Simposi Garraf deixa elements claus de reflexió, com el 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. 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. Hi ha hagut
prou mostres que determinats projectes locals vinculen la ciutadania amb
un projecte de ciutat, fomenten la
identitat i cohesió local.
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Però, per més que es vagin fent radiogràfiques comarcals, tothom està
d’acord que la comarca té potencial,
en aquest cas cultural, en l’àmbit
d’indústries culturals o artístiques,
patrimoni, equipaments museístics,
fires, centres formatius, festes i festivals, per treure molt més profit
d’aquests elements si darrera hi ha una
acció estratègica coordinada de nivell
comarcal.

vers l’economia taronja de la comarca.
La comparació amb d’altres territoris
demostra que l’acció coordinada a
través d’agències de desenvolupament
farà avançar la comarca i fonamentar
una fortalesa davant la incertesa del
futur. Però cal passar de les paraules als
fets.

El primer simposi ja plantejava com un
repte la realització d’un pla estratègic
comarcal. Una acció que sembla una
quimera, en una comarca que ha estat
capaç de realitzar un pacte tan transversal i amb tants agents com el Pacte
per l’Ocupació del Garraf. A manca
d’aquest pla director estratègic, a manca de cedir competències a una Agència de Desenvolupament, l’assoliment
d’aquest pacte com a referència hauria
de permetre fer una acció estratègica
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