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1.

Introducció

a. Salutació de presidència

Les polítiques de cooperació i concertació territorial
són indispensables per convertir els municipis i les
comarques en entorns competitius i capaços de
generar oportunitats. Al Garraf ho estem posant en
pràctica i avancem progressivament en la unitat
d’acció territorial, amb el convenciment que
treballant com una globalitat esdevenim un nucli més
potent i atractiu.
Des de Node Garraf, les entitats i institucions que en
formem part, representatives del teixit empresarial,
els sindicats, la universitat, els ajuntaments i el
Consell Comarcal, treballem amb l’objectiu de
coordinar‐nos i complementar‐nos per als nous reptes
que hem d’afrontar.
El context econòmic i social ens marca, vivim temps
d’evolució constant i a gran velocitat... per això bona
part del nostre pla conjunt d’actuació va dirigit a
generar impuls de l’economia, amb el turisme com a
motor, i a donar suport al món empresarial, alhora
que també ens preocupem per la gestió dels espais
naturals, que són un patrimoni compartit de tots els
municipis de la comarca.

La memòria que presentem no és estrictament un
document anual, recull l’activitat del 2015 que és el
resultat del treball de tota la legislatura i que reflexa
l’evolució de les accions i projectes iniciats des de la
seva creació. Per això, en aquest document trobareu
informació dels àmbits en què estem treballant.
Reconeixement a la Diputació de Barcelona i el
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat,
per tot el seu suport des del primer dia, en aquests
moments en què els municipis apostem per les
estratègies conjuntes. Així mateix, agraeixo a l’equip
tècnic de Node Garraf la seva implicació i
professionalitat per desenvolupar les polítiques de
l’agència.
El camí per recórrer junts, com a territori, és encara
molt llarg, tot just l’hem iniciat en aquesta legislatura
recollint experiències i coneixements que ens fan
créixer i que ens portaran més oportunitats i qualitat
de vida per als nostres ciutadans i ciutadanes.
Rosa Huguet i Sugranyes
Presidenta
Node Garraf, Agència de Desenvolupament
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b. Compromís de node Garraf, Agència de
Desenvolupament

Acords del Garraf
1. Una comarca en transformació

Amb la declaració aprovada el dia ú de març de
2012, els socis de node Garraf, Agència de
Desenvolupament, vam deixar constància del
nostre compromís de treballar plegats entitats
públiques i privades pel conjunt de la nostra
comarca i pel benestar dels seus ciutadans,
voluntat que va quedar plasmada en la
proclamació dels ACORDS DEL GARRAF, que
reproduïm com a document base a partir del que
sorgeixen els diferents projectes de treball de
l’agència.

En els darrers anys, la comarca del Garraf
ha sofert una transformació econòmica
important passant d’una economia
basada en la indústria, a una altra basada
en el turisme, la promoció del sòl i la
construcció. Aquesta realitat, sumada a
l'actual conjuntura econòmica que situa
Europa en un nou paradigma, obliga a
definir noves estratègies de futur.
Aconseguir una alta qualitat de vida i
convertir‐nos en un entorn competitiu
capaç de generar oportunitats per a les
persones i les empreses és un objectiu
difícil, però el volem assolir; la finalitat és
que el Garraf sigui una comarca
emprenedora, innovadora i creativa. Cal
treballar en diversos fronts, però el primer
és la reactivació econòmica –en moments
de dificultats– i per això donem ple suport
a les empreses i als emprenedors, que són
els veritables generadors d'ocupació.
2. Treball en concertació
Els agents socials i econòmics i les
administracions públiques treballem de
manera conjunta i concertada fent un
esforç més gran, tal i com exigeix el nou
entorn. L'existència de Node Garraf,
agència de desenvolupament, ja ha estat
un exercici de concertació; per tant,
comptem amb un instrument al servei del
territori que ha de permetre desenvolupar
aquestes apostes estratègiques a la
comarca del Garraf, un model més
proactiu, destinat a donar suport als
motors del seu desenvolupament, amb un
treball de concertació i cooperació dels
agents socials i econòmics i les
administracions, i també de les
administracions públiques entre si,
concertant
polítiques, racionalitzant
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recursos i agilitzant el desenvolupament
de l’activitat econòmica als municipis de
la comarca.
3. Recursos endògens
La capacitació de les persones, l'aposta
per l'emprenedoria, la protecció del
patrimoni natural, l'impuls als sectors
emergents,
la
millora
de
les
infraestructures, etc. són elements
d’importància cabdal per al futur del
territori. Els municipis del Garraf
necessitem focalitzar les nostres energies
cap a un nou desenvolupament econòmic
que comporti una projecció més gran de
futur per a tots els nostres ciutadans i
ciutadanes. Les administracions i els
agents socials i econòmics vinculats al
territori així ho entenem i, per tant, ens
comprometem a treballar ara i en un futur
per a desenvolupar els nostres actius,
identificant‐los bé, en benefici de
l'activitat econòmica i del benestar de la
ciutadania.
4. Amb visió de mig i llarg termini per a
canviar el model
Visualitzem un horitzó a mig i llarg
termini on els municipis del Garraf
esdevinguin un espai vital, útil per a les
empreses i per a les persones. Treballem
per al 2020 en tres grans àmbits: a)
Territori i infraestructures al servei del
model
econòmic
i
social;
b)
Desenvolupament econòmic, com a actiu
del model; i c) El coneixement, com a
motor de les persones.
Per aquest motiu, les entitats sotasignats
formalitzem els presents pactes per als
quals ens comprometem a treballar per a
fer‐los possibles:

PACTES
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PRIMER: Entorn territorial
•

•

•

Consolidar el Garraf dins del seu entorn
integrant‐lo de manera més eficient en
l'organització territorial metropolitana de
Barcelona per guanyar centralitat i
potenciar la col∙laboració del Garraf amb
el Penedès per a generar oportunitats
conjuntes,
arran
de
la
seves
complementarietats com a territoris.
Compactar la comarca vertebrant el seu
territori, essent conscients de la
idiosincràsia i potencialitat de cadascun
dels seus municipis, i esdevenir la sortida
marítima natural de les comarques de
l'interior.
Aprofitar la capitalitat de Vilanova i la
Geltrú facilitant el seu paper dins les
ciutats de la segona corona de l’arc
metropolità.

SEGON: L’urbanisme com a eina de planificació
del sòl
•

Contenir el creixement urbà residencial i
massiu dels darrers temps i maximitzar
l'interès socioeconòmic dels nous
desenvolupaments urbanístics.

TERCER: La protecció del medi ambient i el
medi rural
•

Consolidar i enfortir la protecció del
territori natural del Garraf des del litoral
fins a la muntanya perquè esdevinguin
veritables espais privilegiats de la
comarca. Desenvolupar el patrimoni
natural (platges i parcs) com a element
actiu i d'atracció d'un turisme de qualitat.
Gestionar íntegrament tot el litoral del
Garraf, des del punt de vista natural i
econòmic, aplicant una gestió integrada
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•

en relació a les platges, la qualitat de
l'aigua i els fons marins.
Preservar el territori, així com prioritzar
l'agricultura de proximitat, ecològica i de
qualitat
que
afavoreix
aquesta
conservació.

•

econòmica per a afavorir la competitivitat
de les empreses i del territori del Garraf.
Apostar fortament per la millora del
transport públic com a instrument que
afavoreix una mobilitat millor i més
sostenible. Al final de la C‐15, assegurar
l'accessibilitat a l'interior dels municipis.

QUART: Energia i desenvolupament sostenible
•

Infraestructures energètiques: analitzar
les actuals infraestructures comarcals tant
d'aigua, de gas com d'electricitat per
desenvolupar projectes de millora.
L'estalvi i eficiència energètica: apostar i
potenciar les polítiques d'estalvi i
l’eficiència
energètica
(domèstica,
industrial, equipaments). Les oportunitats
de l'ús d’energies renovables: possibilitats
d'explotar els recursos energètics
vinculats al territori per a generar activitat
econòmica vinculada a la producció
d’energia. Gestió dels residus: apostar per
una gestió basada en la prevenció i la
valorització dels residus.

CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat
sostenible
•

•

Modernitzar
i
completar
les
infraestructures de mobilitat del Garraf
per a generar millors comunicacions tant
viàries, ferroviàries com marítimes.
Apostar per una infraestructura portuària
que afavoreixi el comerç, el turisme, l'oci i
l'esport nàutic com a sector generador
d'activitat econòmica a la comarca.
Ratificar el compromís de la comarca amb
el projecte de futur del tren orbital i
aprofitar les oportunitats que generarà el
nou corredor ferroviari del Mediterrani.
Treballar de forma integral als diferents
polígons industrials perquè responguin a
una
política
conjunta
de
desenvolupament econòmic i continuar el
treball d'extensió i implantació de la
banda ampla a llars i entorns d’activitat

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
SISÈ: La competitivitat dels sectors madurs
Turisme. Apostar pels actius de la comarca:
patrimoni cultural i natural, gastronomia,
enoturisme, ecoturisme i activitats relacionades
amb el mar. Continuar potenciant el turisme de
negocis i reunions i afavorir el turisme de salut
com a eixos d'atracció de visitants internacionals.
Desenvolupar i potenciar la nova marca Costa
Barcelona lligada als actius del Garraf per enfortir
el seu perfil internacional.
Comerç. Apostar per un comerç mediterrani de
proximitat i de qualitat, afavorint la mobilitat
dels visitants i turistes als centres de les viles amb
comoditat i confortabilitat. Analitzar un acord a
nivell comarcal sobre els horaris comercials.
Construcció. Apostar per la formació i el
reciclatge dels treballadores/es preparant‐los per
a les noves oportunitats que genera el sector:
rehabilitació
energètica,
manteniments,
rehabilitació d'edificis, edificis intel∙ligents, etc.,
tot potenciant la col∙laboració de les empreses
del sector per a guanyar dimensió.
Hostaleria i restauració. Potenciar la formació
d'alt nivell dels treballadors/es amb cursos d'alta
especialització. Promocionar una plataforma de
difusió de la gastronomia i la restauració del
Garraf i promoure més infraestructura hotelera
on en manca i modernitzar l'existent, millorant la
seva qualitat.
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Agricultura i pesca. Apostar per la diversificació
de processos i la innovació en el sector primari
existent a la comarca per a permetre’n el seu
desenvolupament
econòmic.

•

SETÈ: Potenciar sectors emergents: TIC,
eficiència energètica i energies renovables,
atenció a les persones, serveis a les empreses i
activitats relacionades amb el mar
•

•

•

•

Apostar per una incubadora d'empreses
de base tecnològica lligada a l'EPSE (UPC)
i al Centre Tecnològic de Vilanova i la
Geltrú. Crear un clúster d'empreses del
Garraf que ofereixin serveis avançats
adreçats a les empreses i que permeti
generar oportunitats econòmiques.
Aprofitar les sinergies entre la recerca i la
transferència de coneixement per a
generar un clúster d'empreses vinculades
al sector energètic renovable (producció i
eficiència).
Aprofitar les sinergies entre la recerca i la
transferència de coneixement per generar
un clúster d'empreses de serveis d'atenció
a les persones (persones dependents,
gent gran, etc.).
Analitzar i fer prospectives per al futur del
Garraf pel que fa a activitats econòmiques
–no turístiques– vinculades amb el mar,
amb el turisme de salut i de l'esport, i
desenvolupar, si és el cas, programes per
a la creació d'oportunitats en aquests
àmbits.

•

Fomentar un esperit emprenedor més
gran de la ciutadania per a consolidar els
fonaments econòmics i contribuir a la
generació de riquesa i la creació de llocs
de treball, en el procés d’aprenentatge,
des dels cicles inicials fins als estudis
universitaris. Generar un econosistema
que afavoreixi la continuïtat i la creació de
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EL CONEIXEMENT
NOVÈ: L'educació com
desenvolupament humà
•

•

VUITÈ: L'emprenedoria
•

noves iniciatives empresarials a l’entorn
de la universitat.
Construir un sistema d’interaccions en
què la concertació públic‐privada
comparteixi recursos orientats a l’estímul,
l’acompanyament i la consolidació de
noves iniciatives empresarials, donant
suport als centres promotors d’iniciatives
orientats a l’economia de la creativitat i a
les noves tecnologies.
Coordinar els serveis existents de suport
als iniciadors i procurar un sistema
eficient, a partir del qual s’afavoreixi la
creació d’empresa, l’aterratge i la
consolidació i creixement empresarial.
Prioritzar el suport a la creació
d’empreses en els sectors estratègics del
Garraf: les TIC, el turisme i el lleure, els
serveis a les persones i a les empreses i la
indústria energètica i l’enginyeria òptica.

•

a

base

del

Treballar amb la comunitat educativa per
a introduir sistemàticament a les escoles
el factor de creativitat i emprenedoria en
la dinàmica escolar.
Desenvolupar un programa educatiu
adreçat a les escoles per transmetre els
valors del respecte i el compromís
responsable envers allò col∙lectiu i un pla
de xoc contra el fracàs escolar, i donar
suport a les polítiques de suport a les
famílies per a afavorir el rendiment
acadèmic.
Desenvolupar conjuntament amb les
escoles d'idiomes un programa per
enfortir la llengua anglesa al conjunt de la
comunitat educativa.

DESÈ: La capacitació i la formació professional
•

•

•

Apostar fermament per la formació
professional adaptada a la realitat del
mercat laboral del Garraf prioritzant els
segments estratègics i creant espais
idonis per a la col∙laboració i la
planificació de la Formació Professional a
la comarca vinculant formació i treball ‐
escola i empresa.
Proporcionar
noves
competències
formatives adreçades a les noves
ocupacions i a les dels sectors econòmics
existents al territori, apostant clarament
per l'emprenedoria i les llengües
estrangeres, especialment l’anglès.
Alinear i coordinar a nivell comarcal tota
la formació permanent i ocupacional amb
l'estratègia econòmica del Garraf.

com la relació amb els diferents agents de
la comarca i en especial amb el Campus
Universitari UPC.
DOTZÈ: El Talent del Garraf
•

•

Coordinar i donar visibilitat a totes les
xarxes de talent existents al Garraf per
generar un entorn que afavoreixi noves
oportunitats econòmiques i socials per al
territori.
Iniciar projectes pilot que interrelacionin
la micro i petita empresa (del territori i de
sectors emergents) amb persones
formades perquè comparteixin idees,
projectes i innovacions.

ONZÈ: Els estudis universitaris
•

•

•

•

Apostar de manera contundent perquè el
Campus Universitari UPC sigui un
element estratègic per a la comarca. Un
Campus amb una clara vocació territorial,
que sigui un element clau en les polítiques
de desenvolupament econòmic i el
coneixement. Un Campus obert a la
ciutadania, en aquells àmbits socials i
econòmics que li són propers i on pot
crear valor afegir i compartir estratègia.
Analitzar la possibilitat de posar en marxa
nous estudis universitaris de grau i
màsters relacionats amb els sectors
econòmics de la comarca (sector
sociosanitari i la bioenginyeria mèdica,
etc.).
Potenciar els programes de pràctiques
entre alumnes/empreses, i les relacions
entre la universitat/empreses a través de
la transferència de coneixement.
Donar suport a la iniciativa existent per a
implantar la Universitat de les Arts a
Sitges, i facilitar la seva instal∙lació així
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2.

node Garraf al 2015

•

Conseller Delegat, càrrec no remunerat,
les seves són funcions no executives
delegades de la presidència.

•

Direcció executiva dels serveis tècnics i
administratius.

a. Govern i composició corporativa
El Govern
•

•

El màxim òrgan de deliberació i decisió
de l’Agència, és el Consell Plenari General
composat per tots els socis que es reuneix
de forma habitual dos cops a l’any.

La Comissió Executiva, òrgan permanent
d’administració, està formada per cinc
persones i l’assistència de la secretaria i
interventor:
o Presidència: Rosa Huguet i
Sugranyes
o Vicepresidència 1a. Mònica Miquel
i Serdà
o Vicepresidència segona: David
Andreu i Domingo
o Conselleria Delegada: Xavier
Martínez i Vide
o Direcció: Rafel Florenciano i Garcia
o El secretari: Isidre Martí Sardà
o La intervenció: Cèsar Rodríguez i
Solà

Composició corporativa
node Garraf, Agència de Desenvolupament és
una entitat pública consorciada formada per
administracions públiques i agents socials,
actualment en són socis les següents entitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La presidència i la primera vicepresidència recau
sempre en dos alcaldes o alcaldesses i té un
mandat d’un any, de juny a juny i es reuneix de
forma habitual cada tres mesos.

Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament d’Olivella
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal del Garraf
Sindicat Unió General Treballadors de
Catalunya de l’Anoia, Alt Penedès i
Garraf
Sindicat de Comissions Obreres de
Catalunya de l’Alt Penedès i Garraf
Delegació al Garraf de la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona
Associació d’Empresaris del Garraf, Alt
Penedès i Baix Penedès (ADEG)
Universitat Politècnica de Catalunya
(EPSEVG)
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b. Equip tècnic 2015:
Twitter corporatiu : @NodeGarraf
•
•
•
•
•
•

Carla Coca
Ramon Llenas
Fina Fuster
Gemma Juncosa
Yolanda Vallés
Rafel Florenciano

Web corporatiu: http://www.nodegarraf.cat

Facebook corporatiu:
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c.‐ Instal∙lacions
La nostra seu social és a l'Avinguda de Cubelles
88 de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (08800)
Tel 34 938 100 722
http://www.nodegarraf.cat/
Correu‐e
agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat
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d. Direcció de programes

L’organització del treball dins de l’Agència està
distribuïda per àmbits d’actuació. La funció de
planificació, organització, coordinació de la
gestió i direcció de programes està sota la
responsabilitat de la direcció.

En concret, el quatre àmbits de treball són:
3.
1.

Àmbit de patrimoni natural

Àmbit de teixit empresarial
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2.

Àmbit de turisme

4. Àmbit de cooperació municipal

Àmbit: Teixit empresarial
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Centre de Serveis Avançats a les Empreses
(CSAE)
Descripció del servei:
El CSAE és una plataforma facilitadora per a la
millora de la competitivitat del teixit empresarial
i la creació de nova activitat econòmica i
ocupació en l’àmbit territorial de la comarca del
Garraf.
Objectiu:
El Centre de Serveis Avançats a les Empreses té
com a finalitat proveir a les empreses del Garraf
d’un accés fàcil, eficaç i eficient als serveis i
recursos de suport al teixit empresarial existents
tant de l’àmbit públic com privat.
Resultats:
Durant el 2015 el Centre ha seguit desenvolupant
una de les activitats estratègiques que té
encomanada: estar en contacte permanent amb
les empreses del teixit empresarial per conèixer
les seves activitats, projectes i inquietuds amb
l’objecte de poder col∙laborar en el seu
desenvolupament i creixement. Aquesta activitat
ha significat en aquest exercici la visita a 22
empreses.
El Centre desenvolupa regularment serveis
d’informació,
consulta
i
sensibilització
empresarial adreçats a les empreses del territori.
Durant el 2015 es van generar 38 serveis
d’informació
empresarial
selectius
i
personalitzats en funció de la temàtica, el sector
productiu i els interessos detectats de les
empreses en les activitats de prospecció.
També es va informar i promoure a les empreses
del territori la seva participació en el programa de
creixement empresarial “Accelera el Creixement”
promogut per la Diputació de Barcelona i la
PIMEC. Del resultat d’aquesta promoció dues
empreses
del
Garraf,
Zoberbac,SL
i

Bonlourbébé,SL, van ser seleccionades per a
participar‐hi.
Es reberen una desena de peticions de consulta
d’empreses i institucions sobre temes de gestió
empresarial que van ser ateses i resoltes a través
de recursos propis i aliens com ara el servei Nexus
de la Diputació de Barcelona.
Pel que fa a la sensibilització empresarial el 22
d’abril de 2015 es va desenvolupar una Taula
Rodona sota el títol “La reducció de la despesa
energètica a les empreses‐ Un factor per la
sostenibilitat ambiental i la competitivitat
empresarial”. Es comptà amb la participació de
representants de l’ Institut Cartogràfic de
Catalunya, l’Agència Catalana de Residus i dues
empreses privades, ENT,SL i SITECNO,SL.
Es va fer la divulgació entre entitats i gremis amb
conveni de l’oferta d’accions formatives del
catàleg RECULL de la Diputació de Barcelona per
l’exercici 2015.
Durant el 2015 s’ha seguit fent el seguiment i s’ha
donat suport a set projectes empresarials
incipients (startup) alguns procedents de
l’exercici anterior i altres apareguts dins del
mateix exercici. També dins de l’exercici, i en la
mateixa línia de donar suport a iniciatives
empresarials incipients, es proposà a la Diputació
de Barcelona el desenvolupament d’un projecte
innovador anomenat “Cooperativa d’Activitats i
Emprenedoria (CAE) el qual, malgrat esser
seleccionat
per
impulsar‐lo
de
forma
experimental al Garraf, finalment no es va poder
desenvolupar per manca dels suports necessaris
en el territori.
Durant l’exercici s’ha anat aplicant el Pla de
Comunicació dissenyat en exercicis anteriors. Les
actuacions més significatives ha estat
l’actualització de l’apartat del Centre a la pàgina
web de Node Garraf, la publicació de les
activitats del centre a la mateixa pàgina web i la
divulgació de les propostes i activitats del Centre
en diverses entrevistes radiofòniques.
Veure:
http://nodegarraf.cat/teixit‐
empresarial/centre‐de‐serveis‐a‐empreses
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Reempresa al Garraf

Descripció del projecte:
REEMPRESA al Garraf és un projecte de
col∙laboració entre la Diputació de Barcelona, la
CECOT i node Garraf. És un nou model
d’emprenedoria, un mecanisme pel qual un nou
emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una
empresa ja existent, la qual compra en la seva
totalitat per continuar la seva activitat, amb la
qual cosa s’estalvia la fase de haver‐la de crear,
així s’evita el tancament d’empreses per motius
de jubilació, malaltia, etc., i la pèrdua de llocs de
treball. En aquest projecte hi ha dos actors el
cedent i el reemprenedor.
És un servei que vam iniciar a la comarca el 6 de
maig del 2013. Totalment gratuït pels usuaris i en
el qual se’ls ofereix un acompanyament integral,
des de les negociacions entre ambdues parts fins
a la redacció dels contractes definitius de
compravenda
Objectiu:
Donar a conèixer el programa Reempresa, tant a
reemprenedors com a cedents. També a als
mitjans de comunicació, als col∙lectius i entitats
que estant en contacte amb les empreses i
reemprenedors,
mitjançant
xerrades
específiques per aconseguir una amplia xarxa de
contactes i poder generar sinergies i casos d’èxit
a la nostra comarca.
Fer el seguiment dels emprenedors i cedents i
aconseguir casos d’èxit.

Veure: http://www.reempresa.org/nodegarraf/

Resultats:
Durant l’exercici 2015 el servei ha atès 25
reemprenedors i 15 empreses cedents. S’ha fet el
seguiment de 14 processos de Reempresa i
s’han tancat 3 casos amb èxit.
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Dinamització
dels
Econòmica del Garraf

Polígons

d’Activitat

Descripció del projecte:
El projecte PAE pel 2015 consistia en
desenvolupar el pla de treball dissenyat per la
incipient Comissió Delegada de Polígons de
Node Garraf. L’objectiu, a grans trets, era
actualitzar les dades disponibles dels PAE de la
comarca afegint‐hi un directori d’usos i activitats
permesos. Determinar àmbits de millora dels
serveis i els espais dedicats a PAE i fomentar la
col∙laboració empresarial i territorial entre els
PAE del Garraf. Finalment donar a tot això el
necessari reflex en la pàgina web de l’Agència.

Durant aquest període també es va recollir la
informació d’usos i activitats als PAE dels
diversos serveis tècnics de cada municipi afectat.
També es començà participar en el Pla d’Acció
dels PAE del Penedès que està desenvolupant la
Fundació Pro‐Penedès en el marc del Pla
Estratègic del Penedès.

Objectiu:
Disposar d’informació actualitzada dels PAE i
treure’n conclusions per la millora dels serveis i
dels espais dedicats a l’activitat econòmica.
Potenciar aquests actius territorials a través de la
divulgació del mateixos, la col∙laboració público‐
privada i l’ intercanvi i col∙laboració en l’àmbit
territorial del Penedès
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Resultats:
En el segon trimestre de l’exercici es van iniciar
els treballs de preparació de l’actualització de la
informació dels PAE que es pretenia. Tot seguit,
durant el segon semestre del 2015, s’inicià un
exhaustiu el treball de camp identificant tots els
elements existents als PAE del Garraf.
Paral∙lelament s’anaven identificant espais
precaris i serveis que calia millorar. Es procedí a
tractar la informació obtinguda, iniciant els
treballs de redacció dels diversos informes i
directoris previstos. La finalització dels treballs
s’ajornà al primer quadrimestre de l’exercici
següent.

Veure: http://nodegarraf.cat/poligons‐activitat‐
economica

Xarxa d’Empreses Energètiques del Garraf
Descripció del projecte:
La comarca del Garraf es caracteritza per tenir un
teixit productiu de petita empresa, principalment
sector serveis, comerç i turisme. En moments
d'inestabilitat i crisi econòmica, calen eines i
coneixements que aportin estabilitat les
empreses i promoure nous sistemes de
cooperació empresarial i intercanvi de
coneixement per a generar iniciatives concretes,
per mantenir el dinamisme econòmic i crear
entre tots complicitats conjuntes, per fer un
treball transversal entre les empreses amb
interessos comuns. Aquest projecte es centra en
empreses productores i de serveis vinculats als
recursos energètics i a l’estalvi i eficiència
energètica per ajudar a garantir la seva difusió i
comercialització entre la població, així com la
intercooperació empresarial.
Aquesta activitat es realitza de manera
continuada en el temps i en paral∙lel a altres
activitats .

Objectiu:
Gestionar, fer el seguiment i la difusió de la
Xarxa.
Fomentar sistemes de cooperació empresarial i
intercanvi de coneixement per generar noves
iniciatives i promocionar el treball en xarxa de les
empreses energètiques de la comarca.
Determinar i intercanviar experiències pràctiques
entre les empreses membres i amb altres agents
socials.
Promocionar l’activitat econòmica vinculada a
l’estalvi i l’eficiència energètica i l’ús dels recursos
energètics renovables vinculats al territori
(biomassa forestal, residus urbans, sol i vent

Promocionar accions formatives per les
empreses a l'entorn de la gestió i la
implementació de l'energia.
Establir connexions amb altres xarxes d'empreses
vinculades a l'energia.

Resultats:
Difusió de l’existència de la Xarxa d’empreses
energètiques del Garraf, i els seus objectius, a
través dels projectes que s’estan desenvolupant,
a més d’oferir l’opció d’adherir‐se a aquelles
empreses que es considerin adients pel perfil de
la Xarxa.
Ampliació de la base de dades de la Xarxa pel que
fa a empreses potencials a formar part, disposa
de 70 empreses, de la qual actualment n’hi
formen part 19.
La web de la xarxa que estava vinculada a la web
de Node, per motius tècnics ha quedat obsoleta.
Després d’analitzar la seva efectivitat, es
considera oportú continuar amb els continguts
així com amb la difusió a través de la biblioteca
de la web de Node o per difusió de correu
electrònic entre els membres.
Participació d’empreses de la Xarxa en les
següents accions:
•
Participació a l’Estratègia de rehabilitació
i renovació energètica d’edificis del Garraf.
•
Taula rodona: Reducció de la despesa
energètica a les empreses del Polígons.
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•
Presentació
de
l’Estratègia
de
rehabilitació i renovació energètica d’edificis del
Garraf als partits polítics de la comarca.
Difusió de la Xarxa, mitjançant la promoció en
l’adhesió de nous membres i la difusió de les
accions que es fan en els diferents programes de
l’Agència, buscant sinergies i col∙laboracions
entre les empreses membres i les activitats
executades per l’agent de desenvolupament
local.

Veure:
http://nodegarraf.cat/teixit‐empresarial/xarxa‐
dempreses‐energetiques‐del‐garraf‐xeeg

XARXA
D’EMPRESES ENERGÈTIQUES GARRAF
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Rehabilitació energètica dels edificis a la
comarca del Garraf
Descripció del projecte:
Promoció de la rehabilitació energètica als
edificis públics i privats de la comarca, reactivant
així el sector de la construcció i la generació de
nous llocs de treball, amb la conseqüent reducció
d’emissions de CO2 i estalvi energètic del parc
d’edificis de la comarca del Garraf.

Objectius:
Promoure la rehabilitació dels edificis públics i
privats de la comarca, amb criteris d’eficiència
energètica i sostenibilitat, amb suport de tots els
col∙lectius implicats.
Avançar en la visió a llarg termini
d’autosuficiència energètica en els edificis i
complir la legislació en matèria d’eficiència
energètica.
Activar l’activitat empresarial del sector de la
construcció, afavorint la innovació i creació de
noves empreses i activitats, la recuperació de
llocs de treball a la comarca.

Resultats:

Creació de diversos grups de treball per coordinar
i dinamitzar el projecte de l’Estratègia de
Rehabilitació i Renovació Energètica d’edificis del
Garraf. Un dels grups de treball a destacar és el
de la demanda, que està format per col∙lectius
com gremis, col∙legis, associacions d’empresaris i
empreses o fundacions a títol individual que
volen participar activament en l’estratègia
proposada.

Presentació de l’Estratègia de Rehabilitació i
Renovació Energètica d’edificis del Garraf als
diferents partits polítics que es presenten a les
eleccions a la comarca del Garraf, per tal que
puguin tenir coneixement del que s’està
treballant a nivell comarcal i per a que si els
resulta prou interessant ho incorporin en els seus
programes electorals.
Dinamització de l’Estratègia, mitjançant la
recopilació de la normativa i els ajuts al respecte,
actualitzant el document que es va redactar i
aprovar, que és sobre el qual treballa l’Estratègia.
Participació a la jornada realitzada per l’IEcat2‐
La demanda de l’habitatge en un context de
canvi i noves oportunitats , I l’assistència a la
reunió del Fòrum d’Entitats de L’Estratègia
Catalana de Renovació Energètica d’Edificis.
Difusió de l’Estratègia, a través de les xarxes
socials de Node Garraf i de dues ràdios de la
comarca, ràdio Canal Blau i Ràdio Cubelles.

Veure: http://nodegarraf.cat/teixitempresarial/estalvi-i-eficiencia-energetica-2
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Impuls a la creació d’empresa de gestió forestal
Descripció del projecte:
Suport i assessorament en la creació d’una
empresa de gestió forestal per tal de promoure
l’ocupació en aquest àmbit. La oportunitat per la
creació d’ empreses de gestió forestal va
vinculada als projectes de restauració i millora
forestal a la comarca, així com els projectes i
estudis d’implantació de calderes de biomassa en
diferents àmbits a la comarca.

complement de biomassa forestal per la
generació d’energia tèrmica en nuclis rurals.
Es preveu que amb l’inici de la gestió forestal, la
producció de biomassa s’activi a la comarca.
Paral∙lelament, amb la instal∙lació de calderes de
biomassa a la comarca (en situació d’estudi o
presentació de projecte), es podria vincular amb
aquest consum i activar la creació d’empreses de
gestió forestal a la comarca.

Veure: http://nodegarraf.cat/patrimoni‐
natural/gestio‐forestal‐2

Objectius:
Impulsar la creació o adaptació d’una empresa a
la comarca que realitzi la gestió forestal.
Incentivar la producció i comercialització de
biomassa a la comarca en forma d’estella o
pèl∙let.
Resultats:
Com a resultat de les reunions realitzades durant
l’any passat més les prospeccions dels anys
anteriors es conclou que les empreses potencials
a assumir aquest rol resten a l’espera d’un
desenvolupament del mercat de consumidors de
biomassa, esperant que hi hagi una demanda
estable i mínima per a iniciar‐se en aquest àmbit.
El desenvolupament d’aquesta activitat anirà
estretament vinculada a l’èxit del projecte en la
promoció de la gestió forestal i del projecte en la
implantació de les energies renovables, en
aquest cas la biomassa al Garraf.
Recerca de possibles sinèrgies entre la Federació
d’ADF Penedès‐Garraf, l’empresa Cefiner
(membre de la XEEG) i l’Agència, respecte
l’aprofitament del subproducte de la vinya amb
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Àmbit: Turisme

23

SICTED
Descripció del projecte:
Implantar el SICTED i les accions que se’n
deriven, per millorar la competitivitat de les
empreses i la qualitat de l’oferta de la comarca.
Objectiu:
Incrementar les rendes derivades del sector
turístic impulsant la creació de productes locals i
comarcals que generin major activitat turística
tot aprofitant al màxim els atractius naturals,
culturals i gastronòmics propis per augmentar el
valor dels atractius bàsics del territori
Fomentar la competitivitat de les empreses
turístiques del Garraf

Resultats:
A l’inici de l’any 2015 teníem al Garraf 57
empreses distingides, 4 empreses de nova
adhesió i 3 no avaluades, en total 64.

Les empreses participants són de 16 subsectors
diferents dels 31 disponibles que hi ha
actualment al SICTED. [% sobre total empreses:
Albergs, 3.03; Ports Esportius, 3.03; Càmpings,
7.58; Cos de Seguretat, 4.55; Empresa Turisme
Actiu, 1.52; Guies, 4.55; Espais Naturals, 3.03;
Museus, 3.03; Oficines de Turisme, 7.58; Bars,
6.06; Hotels, 10.61; Restaurants, 10.61; Platges,
30.30; Palaus de Congressos, 1.52; Transport
turístic 1.52; Golf i Pitch & Putt 1,52]

La participació al projecte segons municipi queda
de la següent manera: 43,94% són de Sitges,

34,85% són de Vilanova i la Geltrú, el 10,61% són
de Cubelles, un 4,55 són de Sant Pere de Ribes,
un 3,03% són d’Olivella i un 3,03% de Canyelles.

Empreses participant al projecte per cicle:
C1

C2

C3

C4

C5

C6

Total

6

0

3

1

11

45

64

Dades d’evolució del projecte:
2006‐07
ADH 37
DIST 24
%
DIST. 68.87%

07‐08
70
50

08‐09 09‐10 2011
107
91
70
75
68
62

2012
62
61

2013
65
62

2014 2015
68
64
57
58

71.43% 70.09% 74.72% 88.57% 98.41% 95.38% 83.82% 90.63%

Al final de la implantació:
59 empreses s’han presentat a avaluació, una
d’elles no l’ha superada
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5 no avaluacions, que en principi van dir que
seguirien adherits al 2015 (Casa de Colònies El
Pinar, Restaurant El Creuer, Restaurant La
Botiga, Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú, La
Pedrera).
El 10 de novembre de 2015, va tenir lloc la Taula
de Qualitat del Garraf, en la que es van proposar
per a distinció totes les empreses avaluades,
excepte una.
Accions realitzades:
Coordinació, suport a l’organització de l’acte de
lliurament de distintius dels 10 anys del SICTED a
la Casa Llotja de Mar (Barcelona). També hi
varem assistir, la presidenta, el director i la
tècnica.
S’ha fet la coordinació, convocatòria, gestió de
les sessions formatives i tallers col•lectius, així

com, en cas necessari, gestió de les assistències
de participants del Garraf a altres comarques i
viceversa.

10.htm?pg_prog=3
Un cop al apartat del
programa cal cercar la data per poder escoltar
l’àudio.

S’han realitzat sessió C1 el 24 d’abril, C2 i C3
(conjunta amb l’Alt Penedès), sessió C4 pròpia.
La C5 s’ha donat a escollir entre els 2 tallers de
turisme que hi ha previstos al Garraf o resta de la
província. També hem fet una ATC amb Plus
Consulting “Eines TIC per a les empreses
turístiques” i l’altra la vam convalidar per una
altra formació.

‐
Sessió sensibilització comarcal a Node
Garraf. Divendres 12 de desembre, 9.30h a Node
Garraf

Al mes de novembre vam començar la
sensibilització del SICTED, en la que hem anat
treballant fins al mes de març de 2015.
‐
Vam fer un mailing directe als
establiments potencials oferint informació del
projecte i convidant‐los a la sessió informativa
del desembre.
‐

Mailing a tècnics municipals i associacions

‐
Mailing directe a empreses no
participants i interessats que ja han contactat
amb nosaltres.
‐
Mailing a participants per si volen adherir
altres establiments o serveis.

Altres accions de sensibilització:
‐
Participació a Ràdio Cubelles. Cubelles a
les 10. Àmbit de Turisme. 2 de desembre de
2014. Temàtica a tractar: SICTED Fet twits, nota
Facebook, i al web de nodegarraf
http://www.cubelles.cat/pl422/actualitat/mitjans/
programes‐de‐la‐radio/id5/cubelles‐a‐les‐

Havia de venir la Vanesa Mas per donar‐nos
recolzament però finalment per un contratemps
personal no va poder venir i la va fer la tècnica de
turisme. Vam lliurar els documents 2015: Carta
de Serveis, Full quotes, Full adhesió. Assistents
de Node Carla i Yolanda. Assistents a la sessió: 3
(Casa Colònies El Pinar de Canyelles, Pitch & Putt
Portal del Roc, Gremi d’hostaleria de Vilanova).
Es va fer seguiment al mes de gener per mail i
alguna trucada per tal de vetllar i fer seguiment
del seu interès pel projecte.
‐
Article a la Revista El Mos del Gremi
d’Hostaleria de Vilanova. Edició número 11 ‐ 4t
Trimestre 2014. Article SICTED. Pàgines 9 i 10
(veure ANNEX)
‐
Difusió sessió sensibilització SICTED a les
xarxes de Node (Facebook, web i twitter)
‐
Participació a Canal Blau Ràdio. Àmbit de
Turisme. 17 de febrer de 2015 ‐ Temàtica a
tractar: SICTED Vam participar a Canal Blau
Radio al programa Vilanova Matí en el qual el
Tema del Dia va ser el SICTED acompanyats del
Sr. Pere Cayuela, cap de promoció econòmica de
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Sr. Miquel
Vives,
director
de
l'Hotel
Ricard
http://www.canalblau.cat/el‐tema‐del‐dia‐17‐02‐
2015/
‐
Col∙laboració amb Canal Blau TV
Informatius. Àmbit de Turisme. 20 de febrer de
2015 ‐ Temàtica a tractar: SICTED. El 23/03/2015
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Informatius de Canal Blau TV ha emès la següent
notícia del SICTED petit reportatge inclòs que
varem gravar el 20/02/2015
http://www.canalblau.cat/una‐seixantena‐
destabliments‐i‐serveis‐del‐garraf‐distingits‐
amb‐el‐segell‐de‐qualitat‐turistica‐sicted/

10 destinacions treballant en el projecte al llarg de l’acte de lliurament
de distintius celebrat a la Casa Llotja de Mar de Barcelona
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Tots els distingits assistents de la provincia a dalt, del Garraf a baix.

Veure:
http://nodegarraf.cat/turisme/eines‐
per‐a‐la‐competitivitat/sicted‐2

TALLERS DE TURISME
Descripció del projecte:
Difusió de l’oferta formativa adreçada a
empreses de turisme i entitats gestores del
territori, que organitza conjuntament la Gerència
de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, i
realització de dues de les sessions formatives
incloses en l’oferta de Tallers de Turisme 2015.
Objectiu:
-

-

Facilitar a les empreses i a les entitats
gestores del territori les tècniques i eines
d’optimització, i contribuir així, a millorar
el posicionament de les empreses i
destinacions.
Acostar oferta formativa de primer nivell
al territori i als seus empresaris

Taller GAMMIFICATION PER EMPRESES
TURÍSTIQUES 07/05/15 14/05/2015 (de 9.30 a
13.30h) . “La ludificació (gammification): com
aplicar elements propis del disseny de videojocs a
aspectes tant seriosos com el màrqueting, la
productivitat dels nostres empleats i el
desenvolupament de clients”. Imparteix el taller:
Montserrat Peñarroya
Participants: 22 persones Índex satisfacció: 4,63/5
Perfil participant: 45% empresa privada 55%
serveis públics.
Els dos tallers de turisme han tingut una valoració
positiva per part dels assistents, especialment el
de Gammification, sobretot per la ponent.
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Resultats:
Captació de 2 tallers a la comarca:
Taller STORYTELLING, L’ÈXIT EN LA
COMUNICACIÓ DIGITAL TURÍSTICA 28/04/15
(de 9.30 a 14h). Els relats, les històries s’han
convertit en el principal actiu per a captar
l’atenció de l’usuari a la xarxa. Com captar
l’atenció i dirigir l’acció a la finestra? Com avaluar
i establir patrons d’influència? En aquest curs
aprendràs sobre el relat/historia com a vehicle del
màrqueting de prescriptor i permís, com a clau de
l’economia de l’atenció, i de com ampliar el
missatge en un entorn del creuament de canals.
Imparteix el taller: Juantxo Llantada
Participants: 19 persones Índex satisfacció: 4,31/5
Perfil participant: 52.63% empresa privada
47.37% serveis públics.

Storytelling, 28/04/15 , Joantxo durant la sessió

Gammification 14/05/15, Participant presentant els
resultats d’un exercici pràctic

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE

Col∙laboracions amb Parcs i mitjans locals per
difondre la CETS

Descripció del projecte:

9 de març. Canal Blau (Vilanova i la Geltrú).
Graven programa que s’emet dimecres 11/03

Difusió de l’oferta formativa adreçada a
empreses de turisme i entitats gestores del
territori, que organitza conjuntament la Gerència
de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, i
realització de dues de les sessions formatives
incloses en l’oferta de Tallers de Turisme 2015.
Objectiu:
-

Facilitar a les empreses i a les entitats
gestores del territori les tècniques i eines
d’optimització, i contribuir així, a millorar
el posicionament de les empreses i
destinacions.
- Acostar oferta formativa de primer nivell
al territori i als seus empresaris
Resultats:
Treballar de manera coordinada amb Parcs per
tal de treballar i participar en les accions
11/03/2016 ‐ Presentació al territori de la Carta
Europea de Turisme Sostenible
Hem col•laborat amb els Parcs per fer la
presentació de la CETS al Garraf. Els vam ajudar a
trobar ubicació, que finalment es va fer l’11 de
març a les 17.30h a la Masia d’en Cabanyes. Node
va recolzar el projecte fent‐ne la presentació que
va anar a càrrec de la Presidenta de la nostra
entitat Sra. Rosa Huguet.
Igualment, hem recolzat la difusió del projecte
oferint els espais que tenim pactats amb Radio
Cubelles i Canal Blau (Vilanova), en els quals vam
participar de manera conjunta per difondre la
Carta Europea de Turisme Sostenible. També,
vam fer participació conjunta a Radio Maricel
(Sitges), en un espai que Parcs tenia ja lligat i en
el que els vàrem acompanyar.

17 de març. Ràdio Cubelles (Cubelles). Emissió en
directe
18 de març. Ràdio Maricel (Sitges). Emissió en
directe

Participació a les sessions de treball de la CETS
10 de juny. El director va participar a la primera
reunió de Grup de Treball i va emplenar
l’enquesta inicial. La resposta es va entregar
conjuntament amb el Consorci dels Colls i
l’Ajuntament de Vilanova.
Al novembre vam saber que finalment no es
presentaria la candidatura al 2015, sinó que es
farà al desembre de 2016.
Ja al 2016, les tècniques Gemma Juncosa i Carla
Coca, hem participat a les reunions del grup de
treball(27/01 i 16/03) i fòrum permanent (17/02)..
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GARRAFTOUR.COM
Descripció del projecte:
Tasques d’actualització i revisió de continguts
generals del web i amb focalització especial a
l’apartat d’agenda, però també a la inclusió de
nous productes turístics que es desenvolupin a la
comarca.
Objectiu:
‐ Promocionar l'oferta turística de la
comarca en mercats de proximitat, però
també a nivell nacional i internacional, en
relació als nostres públics objectius.
‐ Difusió de totes les activitats que es
realitzen a la comarca mitjançant
l’agenda.
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Resultats:
Manteniment i actualització del web en general i
l’agenda,
modificació
dels
destacats,
manteniment de la base de dades.
Estem treballant per millorar els continguts i
apartats del web per incloure informació que fins
ara no s’hi relacionava. Per exemple, millora de
l’eina d’agenda, o inclusió d’apartats nous amb
informació de productes i productors de la Xarxa
de Productes de la Terra, per exemple.

Veure: www.garraftour.com

TURISME GASTRONÒMIC
Descripció del projecte:

treballarem de manera conjunta amb els
municipis, productors, restaurants, col•lectius
gastronòmics.

Realitzar accions per a potenciar la gastronomia i
els productes de la terra del Garraf.

COMUNICACIÓ
Creació d’una marca

Objectiu:
Promocionar l'oferta turística de la comarca en
mercats de proximitat, però també a nivell
nacional i internacional, en relació als nostres
públics objectius.
Resultats:

Creació d’una web de
www.origengarraf.com
Twitter @origengarraf
Instagram @origengarraf
Facebook

la

campanya

Hem treballat conjuntament amb el tècnic de la
xarxa de productes de la terra i altres agents del
territori per a dissenyar i gestionar les accions
promocionals
(a) 17‐19 abril ‐ Assistència al B‐Delicious (dins el
marc del Saló B‐Travel) . Hi hem assistit en
col∙laboració amb l’Oficina Tècnica de Turisme
de la Diputació de Barcelona
(b) 08 maig – Col∙laboració en la Nit de la
Gastronomia de Vilanova. En el marc de la Nit de
la gastronomia de Vilanova, vam col•laborar,
assistint al sopar de la nit de la Gastronomia i
oferint premis
(c) 13, 14 i 15 novembre ‐ Fira de Novembre,
Vilanova i la Geltrú. Espai gastronòmic Origen
Garraf, en col∙laboració amb Menja’t Vilanova i
Gremi d’Hostaleria de Vilanova.
(d) Realitzar una campanya de promoció de la
gastronomia del Garraf al voltant dels productes
singulars de la Xarxa de productes de la terra
(XPDT) de la comarca.
Amb aquesta campanya volem donar a conèixer
la gastronomia de la comarca, prioritzant la que
té relació amb els productes singulars del Garraf,
recolzada pel lema de la XPDT del Garraf. Ho
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Accions de comunciació de la campanya a
gremis, associacions, notes de premsa, gestió de
les xarxes socials, etc.
Participació a mitjans de comunicació:
Radio Cubelles – Cubelles a les 10h, amb Josep
Lluís Villanueva
19/01/2016 – Origen Garraf. La
Campanya. Amb Fina Fuster i Carla Coca
(tècniques de Node Garraf)
16/02/2016 – Origen Garraf. Producte
específic: Escarola. Amb Imma Laborda
(tècnica de turisme de l’Ajuntament de
Cubelles) i amb Fina Fuster i Carla Coca
(tècniques de Node Garraf)
15/02/2016 – Origen Garraf. Producte
específic: Espigall. Amb Cristina Domingo

(dietista de Cubelles) i
(tècnica de Node Garraf)

Fina Fuster

Canal Blau FM‐ Vilanova Matí, amb Jaume Martí
15/02/2016 – Origen Garraf. Producte
específic: Espigall. Amb Montse Marcé
(pagesa i presidenta de l’Associació
Espigalls del Garraf), Eva Bolanyo
(directora de Mercats de Vilanova), Fina
Fuster i Carla Coca (tècniques de Node
Garraf)
TV3 – Espai Terra, amb Tomàs Molina, Tana
Collados
27/01/2016 ‐ Parlen d’espigalls a l’espai
Terra
03/02/2016 – Parlen d’escarola i Xató a
l’espai Terra
Xarxa de Televisions Locals – Ben trobats
11/02/2016 – Espai de Gastronomia, el
Xató, Restaurant El Groc
29/02/2016‐ Espai de Gastronomia amb
DO, Els Espigalls, amb Montse Marcé
(pagesa i presidenta de l’Associació
Espigalls del Garraf) i amb Fina Fuster
(tècnica de Node Garraf)
TROBADES
Organització i realització de trobades
acompanyades de dinars o tastos i visites per tal
de que aquests prescriptors coneguin de primera
mà el potencial dels nostres productes singulars,
la nostra gastronomia i els nostres vins.
2 trobades amb premsa especialitzada
5 trobades amb bloggers enogastronòmics
1 trobada amb col∙lectiu gastronòmic

ALTRES ACCIONS:
Receptes
Recopilació de receptes de bloggers, de
restaurants, de la ciutadania a través de les
diverses accions.
Col∙laboració amb IES Joan Ramon Benaprès
Experimentació per part dels alumnes de la Cuina
de l’Espigall
Creació d’un menú de l’Espigall que es va poder
degustar durant 15 dies al restaurant de l’escola
“La Sitja del Benaprès”. Es va organitzar un dinar
degustació de presentació de l’acció i del menú.
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ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ
Descripció del projecte:

. Col∙laboració amb el programa GR Barcelona

Valorar la realització d’accions promocionals
globals per complementar la promoció que es fa
del Garraf. Valorem amb el territori, tipus d’acció,
temàtica i mercat a treballar.

.Col∙laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes en el marc de l’Agromercat, amb la
realització d’una caminada amb visita guiada a
l’autòdrom de Terramar.

. Participació al B‐Travel

Objectiu:
Promocionar l'oferta turística de la comarca en
mercats de proximitat, però també a nivell
nacional i internacional, en relació als nostres
públics objectius.
Resultats:
Quan se’ns proposa una acció que creiem
interessant pel territori, com a mínim hi enviem
material per ser‐hi presents i fer facilitar la feina a
les persones que i assisteixen per difondre la
oferta existent. També enviem materials a
oficines de turisme i també a establiments que
ens en fan petició.

. Assistència per part de la Presidència de Node
Garraf a la Nit de l’Enoturisme de Catalunya
. Acció Google Trekker. Planificar, coordinar amb
els municipis els llocs pels que volen passar amb
el trekker. Acompanyament durant una setmana
a les rutes i punts a gravar (juny)

A banda d’això, aquest any hem realitzat o
participat en les següents accions:
.Participar al Cercle de Turisme de la DIBA i les
jornades i reunions que se’n derivin.
02/02 Presentació Barcelona Mar (Mataró)
12/03 Taula de Càmpings (Vilanova)
14/04 Taula de Patrimoni i Modernisme (Sitges)
14/04 Presentació Barcelona Mar (Vilanova)
07/05 Barcelona Mar (Torrelavit)
09/06 Taula Enoturisme
18/11 Presentació Taula Gastronomia (Barcelona)
24/11 Jornada del Cercle (Mon Sant Benet)

. Xarxes socials Barcelona és molt més. Gestió
dels premis dels reptes del mes de desembre.
Finament passa a ser despesa 2016 perquè els
premis enlloc de ser de desembre van passar a
ser de gener, el desembre el van dedicar al Nadal.

. Participació en programes de Ràdio (fruit dels
acords que té node amb Canal Blau Radio i Radio
Cubelles)

. Edició, reedició i distribució de material
promocional comarcal. Garraf Atrau, Passejant
pel Garraf i Experiència Garraf (Cat‐Esp i Ang‐
Fra).

. Col∙laboració amb Canal Blau TV ‐ SICTED als
informatius de Canal Blau
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. Realització d’un Fam trip per tècnics de l’ACT,
Turisme de Barcelona i la DIBA per conèixer de
primera mà la oferta i productes turístics del
Garraf.
. Buy Catalunya (30/09/2015).
Participació conjunta amb l’Estació Nàutica de
Vilanova al Buy Catalunya que es va celebrar a
Figueres. Vam presentar la destinació
conjuntament, i vam lliurar material de la
comarca. No vam acabar lligant cap acció
posterior, però millorant el treball previ potser
l’any vinent es podria aprofitar millor.
.Vies Braves Garraf: Vies Braves és una xarxa
pública d’itineraris marins destinada a la pràctica
d’activitats esportives, lúdiques i pedagògiques.
Aquests itineraris, que transcorren paral∙lels als
camins de ronda de la Costa Brava, estan
senyalitzats i abalisats, i permeten que tothom
pugui gaudir i explorar el litoral des del mar de
forma segura. És una iniciativa pública‐privada
única al món que permet descobrir la nostra
costa des d’una nova perspectiva.
Es va fer la proposta per part de l’empresa que ho
va tirar endavant a la Costa Brava de fer‐ho
també al Garraf, ja que hi veuen potencial,
bàsicament a les costes de Sitges i Vilanova. Ells
es van encarregar de fer‐ne el disseny, la
senyalització, la dinamització i la difusió (entre
d'altres moltes altres qüestions). El Node i/o els
Ajuntaments implicats prendríem part en el
projecte com a Partners Principals.
Sitges per la seva part ja va reunir‐se amb ells per
informar‐se i va decidir tirar‐ho endavant 3
itineraris (2 a la costa del Massís del Garraf i 1 a la
costa dels Colls Miralpeix). Vilanova té potencial
per fer un itinerari també a la zona dels Colls, que
podria enllaçar amb el de Sitges.

Node hauria volgut que és pogués tirar endavant
de forma conjunta. Es va fer una reunió amb
Vilanova que no disposava de pressupost per
aquesta acció. Finalment, Node no hi va fer cap
aportació econòmica. Sitges sí que hi va apostar,
Vilanova no. Vam crear un apartat al web, que
caldrà millorar, que en parlava de les Vies Braves
de Sitges
.Suplement de Nadal La Vanguardia ‐ 27/10/2015
– Tramesa informació activitats Nadal comarca
del Garraf a petició de l’OTT de la DIBA, fruit de
la sol•licitud d’un periodista per redactar un
article del suplement de Nadal de La Vanguardia.
El periodista triarà el contingut, d’entre tot el que
es passi. Tècnic referència: Rocío Giráldez
. Tramesa a la DIBA d’imatges de gastronomia
marinera
. Trobada d’instagramers Olèrdola. Gestió del
premi pel guanyador de la trobada anterior
.Assistència a la Nit del Turisme de Vilanova i la
Geltrú (Director i Presidenta)
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OBSERVATORI TURÍSTIC

Descripció del projecte:
Col∙laboració amb el Laboratori de Turisme de la
Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona en l’obtenció de dades sobre la
demanda i el sector turístic en general, mitjançant
les enquestes del Perfil del visitant (EDDETUR i
Enquestes Costa Barcelona) i d’Ocupació a la
comarca (Informes Flaix)

Objectiu:
‐ Fomentar la recollida de dades del visitant
i la seva utilització posterior en la gestió i
planificació turística del territori i les
empreses.
‐

Col∙laborar en tots els projectes en els que
el laboratori de turisme de la Diputació de
Barcelona amb l’objectiu d’obtenir dades
sobre ocupació i sobre el perfil dels
nostres turistes i visitants que ens
serveixin per afinar més la planificació de
les accions de promoció.

Resultats:
Enquestes Costa de Barcelona
Aquest any hem tornat a col•laborar en l’enquesta
que lidera el LABTurisme de la DIBA, amb la
participació de l’Agència de Promoció Turisme de
Sitges, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
l’Ajuntament de Cubelles, per informar als punts,
etc. dins dels respectius municipis. Nosaltres hem
estat el vincle d’unió.
Acabada la temporada de recollida de dades amb
enquestador, el LABTurisme mitjançant DYM han
elaborat l’informe corresponent que ens han
lliurat en un parell de sessions ja el 2015, una
presentació el global de l’informe de la província, i
un taller de transferència, del que varem sortir

amb una presentació molt resumida en suport
prezi. Aquesta enquesta a partir de 2015,
s’anomenarà EDDETUR Turistes.

Tourist Data System
S’ha posat en marxa ja el projecte que s’havia
presentat feia mesos a Sitges, es va tornar a posar
sobre la taula el projecte. S’ha enviat informació
als establiments en una col∙laboració entre
gremis, Diputació i Node Garraf.
Ja s’han començat a obtenir els primers
participants i informes.
Recordem que és una eina que ofereix dades
d’ocupació i preus.
Veure: http://nodegarraf.cat/turisme/eines‐per‐a‐
la‐competitivitat
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Àmbit: Patrimoni Natural
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Productes del mar i la terra del Garraf

Descripció del projecte:
El projecte “Productes del mar i la terra del
Garraf”, forma part de la Xarxa Productes de la
Terra, que lidera la Diputació de Barcelona i que
té com a finalitat la d’enfortir el teixit empresarial
d’aquest sector a la província de Barcelona.
El Pla que regeix la Xarxa, es basa en tres eixos
estratègics que s’estan treballant i que són:
disposar d’una xarxa ben articulada i
organitzativa, augmentar la competitivitat real
de les empreses i posar en valor el territori.
Des de Node Garraf, es treballa diferents línies i
activitats, dins de les establertes per la Xarxa de
Productes de la terra.

Línies de treball:
-

Coneixement i estructuració del sector

-

Optimització de la gestió empresarial

-

Millora de la producció

-

Promoció i millora de la comercialització

-

Integració de les actuacions a nivell
territorial

‐Potenciar els mercats de proximitat
‐Potenciar el productes de qualitat i promocionar
la gastronomia local entorn dels productes
singulars de la xarxa.
La producció de proximitat, els productes del mar
i la terra, l’artesania alimentària, i la gastronomia
representa en aquests moments un important
actiu per la comarca i ho són perquè generen
economia, preserven el paisatge i són part
essencial de la cultura del territori. Els productes
locals tenen un valor afegit, en concret la pesca i
els productes agraris locals són part del nostre
patrimoni cultural i tradicional.
Node Garraf i la Diputació de Barcelona
treballem i treballarem conjuntament donant
suport a la Xarxa de productes de la terra, que
inclou una sèrie d’accions que tenen la voluntat
de contribuir a la millora de la producció i
comercialització dels nostres productes per
donar‐los a conèixer i contribuir a la seva
divulgació.
Una de les accions que hem emprès aquest any,
és la campanya Origen Garraf. La gastronomia
del Garraf és un actiu singular lligat a la història
de la comarca, alhora que és una bona eina per
vehicular la promoció de tota l’oferta i productes
turístics dels seus municipis. Amb aquest objectiu
hem plantejat la Campanya de promoció de la
gastronomia del Garraf al voltant dels productes
singulars de la Xarxa de Productes de la Terra del
Garraf, que finalment, tindrà el nom comercial
d’Origen GARRAF.
-

Amb l’objectiu de Dinamitzar el teixit
productiu i crear ocupació posant en
valor l’essència del Garraf, i Augmentar
les vendes dels productors, Augmentar les
vendes dels comerciants, Augmentar les
vendes dels restaurants, Augmentar els
fluxos turístics.

-

També des de Node Garraf, volem
consolidar‐nos com un referent alhora de
donar suport i assessorament en la gestió
empresarial i el processos productius dels
nostres productors i elaboradors.

Introducció i antecedents del projecte 2015
Des de Node seguim treballant per potenciar el
productes de la terra del Garraf amb l'objectiu de
promocionar el desenvolupament d'activitats
econòmiques
vinculades
als
productes
alimentaris de proximitat (producció, distribució i
el consum d'aliments produïts en el territori ‐
peix, productes agrícoles i elaborats, vi i
derivats).
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Objectius:
Amb el projecte ”Productes del mar i la terra del
Garraf” es pretén:
-

Donar suport a aquelles empreses i/o
productors
que
es
dediquen
professionalment a produir/transformar
productes alimentaris lligats al territori amb
criteris de qualitat i proximitat.

-

Ajudar als productors locals i facilitar al
consumidor la tria de productes de
proximitat, contribuint a generar mútua
confiança.

s'ha de consolidar, i que aquest és el camí a
seguir.
Pel que fa a la Comissió de la XPdT Garraf,
pensem que és una eina essencial pel bon
funcionament, pel creixement i per la implicació.
També creiem que hi falten actors del territori,
com són els tècnics dels diferents ajuntaments de
la comarca que treballem amb productors, és per
això que l'any 2016 els implicarem.
També s’ha seguit col∙laborant amb la Fundació
Miquel Agustí i la Diputació de Barcelona en el
projecte de Recuperació dels espigalls del Garraf.
Foto relacionada

Resultats:
Durant aquest any 2015, s'ha avançat molt en la
visualització de la XPdT a nivell de la comarca.
Creiem que estem aconseguint posicionar la
marca XPdT.
D'aquest any cal destacar la campanya "Origen
Garraf", que conjuntament amb l'Àrea de
Turisme de Node Garraf hem iniciat i que
esperem que aquest 2016 es pugui consolidar.
Volem revaloritzar els productes singulars, les
receptes marineres elaborades amb peixos de la
nostra costa, i els vins del Massís.
Ha estat una campanya amb molt de ressó. Hem
de dir que, a nivell de comarca s'han implicat
gremis i col∙lectius que fins ara no havien
treballat conjuntament. També ha estat una
campanya que ha invertir molts esforços en la
seva difusió en les xarxes. Hem buscat entre els
nostres aliats bloggers i premsa, que pensem
que són imprescindibles per arribar a gran part de
la població.
Des de la XPdT, estem molt satisfets de com ha
anat aquesta campanya, el ressó i creiem que
durant el 2016, s'ha de consolidar.
També ha estat un any, que hem treballat
estretament amb l'Ajuntament de Vilanova,
concretament amb mercats municipals i
l'experiència ens diu que aquesta col∙laboració
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Veure:
http://nodegarraf.cat/patrimoni‐
natural/xarxa‐de‐productes‐de‐la‐terra

Banc de Terres del Garraf

Descripció del projecte:
Gestió de la base de dades de terrenys agrícoles
ubicats a la comarca del Garraf susceptibles de
ser explotats professionalment.
El projecte del Banc de Terres del Garraf és una
base de dades pública de terrenys agrícoles aptes
per al conreu actualment en desús o amb
necessitat de relleu generacional que vol facilitar
la intermediació d’interessos de les parts
implicades. És a dir, entre els propietaris de
terrenys, aptes per a l’explotació agrícola i
persones interessades en generar el seu propi
projecte professional a partir de la producció
agroecològica i de proximitat, sector on la
demanda va en augment.

desenvolupament equilibrat i permet donar valor
afegit als productes locals.
El Banc de Terres és un programa que té
continuïtat al llarg del 2016
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Objectiu:
Reactivar l’activitat agrària, generar i consolidar
ocupació i riquesa estable, sostenible i
responsable al nostre territori, tot apostant per
un model de producció, comercialització,
distribució, transformació i consum d’aliments
agroecològics i de proximitat.

Resultats:
Durant l’any 2015 s’han fet 2 visites a terrenys
susceptibles de poder integrar‐se al Banc de
Terres. D’aquests terrenys visitats, s’ha fet la
intermediació d’un d’ells.
Aquesta és una acció innovadora en una comarca
on l’activitat de l’agricultura i especialment
l’agroecologia són residuals Aquest sector té un
potencial per a créixer i avui en dia pot ser un
sector emergent que representa una aposta de

Veure:

http://elgarraf.essavia.com/ca

Associació de Propietaris Forestals del Massís
del Garraf
Descripció del projecte:
La superfície forestal del Garraf és d’unes 12.000
hectàrees, dels quals al voltant de 3.800 Ha són
boscos. Aproximadament el 30% d’aquests
boscos són de titularitat pública i el 70% de
titularitat privada, aquesta està molt atomitzada
en el territori, el que es manifesta en l’escassa o
nul∙la gestió forestal. Per aquests motius Node
Garraf ha realitzat l’estudi i caracterització del
potencial d’aprofitament de la biomassa que
s’extrauria dels boscos de la comarca, per tal de
promoure la gestió forestal i dinamitzar aquest
sector creant llocs de feina i incentivant l’ús
d’energies renovables com és la biomassa
forestal. La capacitat de producció d’estella
forestal per a ús tèrmic és, d’unes 4.900 tones
l’any.
Objectiu:
Impulsar
el
desenvolupament
forestal
sostenible a partir d’una gestió forestal
conjunta dels boscos del Massís del Garraf,
obtenint el recurs de la biomassa forestal de la
comarca per a ús tèrmic.
Consolidació de l’associació de propietaris
forestals del Massís del Garraf, que agrupa els
propietaris de boscos per tal de facilitar l’accés
a la informació i la tramitació d’ajuts públics,
l’assessorament en matèria forestal, aprofitar
sinèrgies per a la solució de problemàtiques
similars i de defensa dels interessos dels seus
socis. Dinamitzar altres usos del bosc com són
l’agricultura, ramaderia i/o turisme.
Dins les funcions vinculades a l’Agència, s’està
treballant en la promoció del consum de
biomassa per a ús tèrmic, en equipaments
públics i edificis privats, per tal de poder
completar el cercle amb una producció i
consum local de biomassa. Obtenint els

beneficis de boscos aptes per a la prevenció i
extinció d’incendis, amb unes masses arbòries
més productives i un ecosistema sostenible.
Resultats:
Assessorament als propietaris forestals socis i als
no socis promovent que s’adhereixin per tal de
poder estar més al dia de la informació i
l’assessorament que facilita l’APF Massís del
Garraf a partir de les difusions més actualitzades.
Organització de la Jornada Informativa sobre “La
Importància de gestionar el bosc”.
Gestió de l’Associació de propietaris Forestals del
Massís del Garraf i assessorament dels seus
membres per a la
sol∙licitud d’ajuts .
Contacte amb els tècnics
dels GRAF per sol∙licitar
un assessorament en les
zones més adients per a fer les feines de neteja
per a la prevenció d’incendis, per a tots els socis
de l’associació i en especial als que estan
redactant el Pla tècnic ja que així les poden
incorporar.
Incorporació de la comarca del Garraf al
Programa de restauració i millora forestal de la
Diputació de Barcelona, obtenint un pressupost
aproximat de 30.000€ per a fer gestió forestal al
Garraf el 2015 i signant un conveni (pendent) per
a seguir realitzant actuacions similars.
Recerca de sinèrgies en la gestió forestal per a la
prevenció d’incendis entre l’ADF Garraf (que
engloba els municipis de Canyelles i Vilanova i la
Geltrú) per tal de trobar punts de col∙laboració en
les tasques de gestió forestal.
Difusió de la gestió forestal i la planificació a
través de les ràdios comarcals i xarxes socials
Veure: http://apf-massis-garraf.webnode.cat/
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Àmbit: Cooperació Municipal
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Agència Comarcal
energètic Municipal)

de

l’Energia

(Estalvi

Descripció del projecte:
L’Agència Comarcal de l’Energia treballa per
promoure l’estalvi i eficiència energètica, així
com l’ús de les energies renovables, en l’àmbit
comarcal, tant el l’Administració Pública, com en
el sector industrial, sector de serveis i sector
residencial.

Objectiu:

energia verda certificada, i s’obté un estalvi mig
anual de 60€.
Anàlisi de viabilitat de canvi de calderes a
biomassa o la instal∙lació d’una Xarxa de calor en
5 municipis de la comarca, en col∙laboració amb
la Diputació de Barcelona. Els diferents estudis
són:
•

Vilanova i la Geltrú: Xarxa de calor a la
Zona Esportiva. En Fase de redacció del
projecte.

•

Sant Pere de Ribes: Seria canvi tecnològic
mantenint les calderes existents com a
back‐up, incorporant les calderes de
biomassa i la seva sitja corresponent.
Aquest estudi es realitza per a
l’equipament esportiu amb piscina
climatitzada, Espai Blau de St. Pere de
Ribes. En Fase de concurs per a la
redacció del projecte.

Desenvolupar accions vinculades a l’eficiència
energètica i la promoció de les energies
renovables en l’àmbit comarcal.
Analitzar els consums municipals per tal de
valorar la seva evolució.
Desenvolupar Estratègies d’implantació de les
energies renovables a l’Administració Pública,
sector industrial, sector serveis i sector industrial.

•

Canyelles: Estudi de viabilitat d’una Xarxa
de Calor entre alguns edificis ubicats al
nucli urbà.

•

Sitges: Estudi de viabilitat del canvi de
calderes per biomassa a un equipament
esportiu, el CN Sitges.

•

Olivella: En aquest cas la diputació de
Barcelona ja va realitzar un parell
d’estudis de canvi tecnològic, però no era
rendible. Ara a partir dels nous ajuts es vol
tornar a estudiar l’amortització de la
inversió.

Posar en marxa de l’Agència Comarcal de
l’Energia del Garraf.
Difondre i sensibilitzar als consumidors públics i
privats de l’ús de les energies renovables i el
respecte al medi ambient a la comarca del
Garraf.
Resultats:
Recopilació de totes les dades energètiques de
consums dels 6 municipis de la comarca dels anys
2012 i 2013, i anàlisi per cada municipi.
Anàlisi de consums d’electricitat i la potència
contractada a les oficines de l’Agència de
desenvolupament, Node Garraf. Es canvia
l’empresa comercialitzadora, ja que aporta
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Preparació curs de formació en bones pràctiques
en estalvi i eficiència energètica per als conserges
dels equipaments esportius per tal de millorar el
consum energètic i l’optimització de les
instal∙lacions, alhora que es posar en
valor la .
Comptabilitat energètica als municipis de
Canyelles i Olivella, a l’espera de l’aprovació de
la sol∙licitud de finançament de la Diputació de
Barcelona .
Suport a l’escola Vora del Mar en l’aplicació de
mesures d’estalvi i eficiència energètica.
Difusió de les accions realitzades per les xarxes
socials i mitjans de comunicació locals.

Veure:
http://nodegarraf.cat/teixit‐
empresarial/estalvi‐i‐eficiencia‐energetica‐2
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