
  
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentat per  

TALLER DE IDEAS 

 

3/02/2009 

Model de Desenvolupament Econòmic de la 
Comarca del Garraf 



  
 

ii 

 

Índex 

Índex ......................................................................................................................................... ii 

Anàlisi Territorial ......................................................................................................................... 1 

Introducció .............................................................................................................................. 1 

Estructura física i territorial: el paisatge i el medi com valor diferencial ......................................... 2 

Garraf: node geoestratègic del sud de Catalunya ...................................................................... 12 

Habitatge i creixement............................................................................................................ 23 

L'ús del sòl: l'especificitat del Garraf, i la complementarietat amb l‟Alt Penedès i Barcelona. .......... 29 

Anàlisi Soci - Demogràfic i Econòmic ........................................................................................... 42 

La població del Garraf............................................................................................................. 42 

Principals característiques de cada municipi des del punt de vista soci - demogràfic i econòmic..... 44 

La Renda Familiar Bruta Disponible .......................................................................................... 45 

Atur ...................................................................................................................................... 48 

Indicadors socials ................................................................................................................... 49 

PIB comarcal ......................................................................................................................... 51 

Activitat econòmica ................................................................................................................ 51 

L‟IAE ................................................................................................................................. 51 

Empreses ........................................................................................................................... 52 

Perfils econòmic dels municipis ................................................................................................ 53 

Usos del sòl ........................................................................................................................... 54 

Pressupostos municipals ......................................................................................................... 55 

Conclusions ........................................................................................................................... 58 

Resum de les entrevistes mantingudes ........................................................................................ 59 

Entrevistes i sessions de treball ............................................................................................... 59 

Responsabilitat del Pla de Desenvolupament i de l'Oficina de Promoció Econòmica ................... 59 

Línies de treball per a l'anàlisi del Garraf ............................................................................... 60 

Visions i actius del Garraf per als reptes de futur de la comarca .............................................. 60 



  
 

iii 

 

Conclusions ........................................................................................................................ 66 

Informe de resultats sessió SIR ............................................................................................... 67 

Introducció ......................................................................................................................... 67 

Objectius ........................................................................................................................... 67 

Estructura .......................................................................................................................... 67 

Agenda i participants .......................................................................................................... 68 

Visió de la comarca ............................................................................................................. 69 

Importància dels actius per al desenvolupament de la comarca ............................................... 73 

Reptes i prioritats ............................................................................................................... 75 

Paper dels diferents municipis .............................................................................................. 78 

Importància de les limitacions per al desenvolupament de la comarca ..................................... 81 

Conclusions ........................................................................................................................ 83 

Marc de referència per al model de desenvolupament econòmic de la Comarca del Garraf ............... 85 

Anàlisi DAFO .......................................................................................................................... 85 

Elements de competitivitat de la comarca ................................................................................. 87 

Condicionants per al desenvolupament d‟una estratègia comarcal .............................................. 87 

La funció de Promoció Econòmica a l‟actualitat ......................................................................... 88 

Finalitat del Consell Comarcal............................................................................................... 88 

Organització del Consell Comarcal ........................................................................................ 88 

L‟Àrea de Cultura, Patrimoni i Promoció Econòmica ................................................................ 90 

Tipus de projectes que s‟haurien de potenciar o desenvolupar ................................................... 91 

Els reptes per a la promoció econòmica de la Comarca .............................................................. 91 

Vessant política .................................................................................................................. 91 

Vessant tècnica .................................................................................................................. 92 

Principals projectes existents a la comarca ............................................................................... 93 

Elements de lideratge a cada municipi ..................................................................................... 94 

El Model de Desenvolupament Econòmic de la Comarca del Garraf ................................................ 95 



  
 

iv 

 

La Visió per al desenvolupament econòmic de la Comarca del Garraf .......................................... 95 

La Missió de l‟Oficina de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf ............................. 95 

Els objectius estratègics de l‟Oficina de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf ....... 95 

Els eixos del desenvolupament econòmic comarcal ................................................................... 96 

Els projectes i els eixos de desenvolupament ............................................................................ 98 

El rol de l‟Oficina de Promoció Econòmica de la Comarca del Garraf .......................................... 100 

Projectes a ser promoguts o desenvolupats per el Consell Comarcal ...................................... 100 

Capacitats de l‟Àrea de Promoció Econòmica ....................................................................... 102 

L‟estructura de gestió proposada per l‟Oficina de Promoció Econòmica ...................................... 103 

Els socis estratègics i els socis col·laboradors ......................................................................... 106 

Socis estratègics ............................................................................................................... 106 

Socis col·laboradors .......................................................................................................... 107 

Finançament de la activitat ................................................................................................... 107 

Mesures concretes a posar en marxa de forma immediata ....................................................... 107 

ANNEXES ................................................................................................................................ 109 

ANNEX I: FITXES DE PROJECTES COMARCALS EXISTENTS ...................................................... 110 

Els productes de la terra al Garraf ...................................................................................... 111 

Garraf Mobilitat Sostenible ................................................................................................. 113 

Garraf, ocupació activa ...................................................................................................... 116 

L‟espai de la tecnologia i les idees ...................................................................................... 119 

L‟espai de l‟art .................................................................................................................. 121 

El model de desenvolupament econòmic del Garraf.............................................................. 123 

Parc Tecnològic Soci – sanitari a Sant Pere de Ribes ............................................................ 125 

Recerca, Desenvolupament i Investigació al Garraf .............................................................. 127 

Suport a l‟Empresa ............................................................................................................ 129 

Projecte soci – sanitari a Vilanova i la Geltrú ....................................................................... 131 

ANNEX II: FITXES D‟ALTRES PROJECTES AMB POTENCIAL COMARCAL .................................... 133 



  
 

v 

 

La Paperera, a Vilanova i la Geltrú ...................................................................................... 134 

IMET Institut Municipal d‟Educació i Treball ......................................................................... 134 

Monestir Budista, a Olivella ................................................................................................ 137 

Laboratori de Ciutats, a Sitges ........................................................................................... 139 

El Garraf, comarca sostenible ............................................................................................. 141 

e-ATLAS Garraf, Comarca Digital ........................................................................................ 143 

ANNEX III: MODELS D‟ORGANISMES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA TERRITORIAL ...................... 146 

Consorci de Les Camposines .............................................................................................. 147 

Oarsoaldea Industrialdea, S.A. (Sociedad de Desarrollo Comarcal, S.A.) ................................ 148 

Projectes Territorials del Bages .......................................................................................... 149 

Consorci per l‟ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental ................................... 150 

Consell Intersectorial d‟Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC) ........................................ 151 

Consorzio per lo sviluppo delle aree industriali del comprensorio Terni-Narni-Spoleto .............. 152 

ANNEX IV: LLISTAT D‟ENTREVISTATS I COMPONENTS DELS GRUPS DE TREBALL ..................... 154 

Persones entrevistades i de grups de treball ........................................................................ 155 

Llista de participants a la sessió SIR ................................................................................... 156 

ANNEX V: BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 157 

Bibliografia ....................................................................................................................... 158 

 

 

 



  
 

1 

 

Anàlisi Territorial 

Introducció 

L'avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMBCN) presenta tres escenaris 

comparatius del futur sectorial de l'Àrea Metropolitana en el que l‟ocupació i l‟activitat econòmica es 

refereixen a l'horitzó de l'any 2026: 

 Regions de màxima especialització terciària (84,8% terciari / 7% industrial) 

 Regions d'especialització terciària relativa (76,8% terciari / 15% industrial) 

 Regions industrials - terciàries (72,4% terciari / 19,4% industrial)  

Aquests escenaris s'estableixen a partir d'una relació comparativa amb 11 models europeus amb 

característiques similars a la de Barcelona. Londres, París, Amsterdam, Frankfurt i Estocolm en el 

primer cas; Dublín, Madrid, Munic i Rotterdam en el segon cas; i Birmingham i Milà en el tercer cas.  

El PTMBCN recull en el seu avantprojecte les condicions necessàries, especialment pel que fa a 

disponibilitat d'ús del sòl i infraestructures, per a complir amb les necessitats que els tres escenaris 

requereixen, amb un càlcul ponderat del creixement de població, habitatge i llocs de treball de la 

regió. “En qualsevol dels tres escenaris el futur de la configuració econòmica de la regió, exposa el 

pla, dependrà de la inèrcia de l'activitat condicionada, en major o menor mesura, per les decisions 

polítiques i socials que la puguin afectar”.  

És en aquest marc en el qual es desenvolupa el capítol de l'anàlisi territorial per a la proposta del 

model econòmic del Garraf.  

El Garraf és una comarca petita en dimensió i en nombre de municipis (sis). El seu territori posseeix 

un alt valor paisatgístic i mediambiental, tant el terrestre com el marí. És una comarca amb una alta 

qualitat de vida pel valor de les seves platges, el seu paisatge natural i urbà, i per la seva estructura 

comercial, d'oci, i gastronòmica. Es troba geo-estratègicament en una situació de gran oportunitat, 

amb bones infraestructures i contigua a dues àrees de forta i dinàmica activitat econòmica com són 

l‟Alt Penedès i Barcelona. Té una estructura d'activitat econòmica diversificada. Té una població 

resident jove i en general, per sectors, amb alta formació. Però ha d'enfrontar-se a dos reptes que en 

el cas d'aquesta comarca han de necessàriament convertir-se en oportunitats: Un escàs sòl per a la 

implantació d'activitat econòmica i per a la construcció d'habitatges (1.972,79ha de sòl urbanitzable) i 

una previsió de creixement de població que el PTMBCN preveia per al 2026 de 185.000 habitants.  

L'escenari poblacional del PTMBCN es va establir a partir de les dades del cens de l'any 2001, 

augmentant de 111.800 habitants a 185.400 habitants previstos per a l'any 2026. En el padró de l'any 

2008, el Garraf computa una població resident de 140.000 habitants. En set anys (el 28% del temps) 

s'ha augmentat la població en més del 38%.  

Tant l'estudi de Pie i Vilanova, „Proposicions per al Planejament Territorial del Garraf‟ de la UPC de 

l'any 2004, el de la UPC „Estratègies per al Garraf 2003-2011‟ de l'any 2002, com l'estudi de la Cambra 

de comerç „Estudi Socioeconòmic de la comarca del Garraf‟ de l'any 2005, sostenen que el balanç 
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oferta-demanda de llocs de treball ha tingut un desequilibri continuat i ascendent (350%) entre els 

censos de 1991-2001. Això suposa 11.000 llocs de treball de dèficit, -31% de l'ocupació.  

És vital reflexionar quin model de futur ha de seguir i dirigir el Garraf com comarca, com a territori i 

com a societat. Al mateix temps cal plantejar-se quin paper jugarà el Garraf en l‟equilibri i distribució 

de generació d‟activitat de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona en el seu esdevenir segons els tres 

escenaris plantejats pel PTMBCN.  

Aquesta anàlisi es recolza en quatre línies estructurals que articularan i argumentaran la proposta de 

model econòmic del Garraf, en el que a estructura del territori es refereix:  

 Estructura física i territorial: el paisatge i el mitjà com a valor diferencial 

 Garraf: node geo-estratègic del sud de Catalunya 

 L'habitatge: habitants i residents 

 L'ús del sòl: l'especificitat del Garraf i la complementarietat amb l‟Alt Penedès i Barcelona 

No és l'objectiu d'aquest capítol el d'analitzar exhaustivament les característiques territorials de la 

comarca. En aquest aspecte ens remetem al treball de Píe i Vilanova, „Proposicions per al Planejament 

Territorial del Garraf‟. Aquest capítol té com objectiu potenciar els arguments territorials dels quals fa 

gala la comarca del Garraf per a realitzar una proposta econòmica sectorial territorialment 

competitiva. 

Estructura física i territorial: el paisatge i el medi com valor diferencial 

L'estructura física del Garraf s'articula com una illa plana (superfícies de menys del 20% de pendent), 

d'alt valor paisatgístic, emmarcada per tres parcs naturals, Foix, Olèrdola i el Garraf dins del Massís 

del Garraf, i la línia de costa. Com s'exposarà en l'apartat d'usos del sòl i en el d'habitatge, són els 

municipis de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú, els municipis amb major disposició de sòl i per 

tant capacitat de creixement estratègic. Però des d'un punt de vista econòmic, la cura i 

desenvolupament dels actius paisatgístics i mediambientals juguen un paper destacat en el futur 

imaginari de la Comarca del Garraf i en la seva competitivitat diferencial.  

Els actius de la comarca des d'un punt de vista paisatgístic i mediambiental que li confereixen dit valor 

diferencial, i per tant es converteixen en elements estratègics de cara al futur de la comarca, són:  

 La unitat paisatgística del massís del Garraf 

 La plana del Garraf 

 Els connectors mediambientals i forestals muntanya-costa  

 La costa i les seves platges 
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Gràfica 1: Distribució de la població i de l’extensió territorial per municipi 

El Garraf té una superfície de 

185,10km2, dels quals 139,35Km2 són 

no urbanitzables. La comarca es 

divideix en sis municipis, quatre 

litorals i dos de muntanya. Els 

municipis que tenen costa són 

Cubelles, de 13,22km2 i 13.243 

habitants a l‟any 2008; Vilanova i la 

Geltrú (capital de la comarca), de 

33,5km2 i 64.905 habitants,; Sant 

Pere de Ribes, de 40,71km2 i 28.066 

habitants i Sitges, de 43,80Km2 i 27.070 habitants. Els dos municipis de muntanya són Canyelles, de 

14,20km2 i 4.005 habitants i Olivella, de 38,75Km2 i 3.123 habitants. 

Mapa 1: Municipis del Garraf. Població padró 2008. 

La Comarca del Garraf limita geogràficament al nord i en gran part de l'oest amb el  Massís del Garraf, 

i al sud amb el Mar Mediterrani. El 75% de la població es concentra a la plana del Garraf, la qual 

defineix les seves vores en el canvi de pendent del territori el qual adquireix un percentatge superior 

al 20%, límit permès legalment per a classificar àrees urbanitzables.  

El Garraf delimita administrativament a l'est amb la comarca del Baix Llobregat, al nord amb l‟Alt 

Penedès i a l'oest amb el Baix Penedès.  

La plana està organitzada a partir de la seva estructura hidrològica, que a dia d'avui encara es 

conserva, i que canalitza els riscos d'inundació.
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La unitat paisatgística del massís del Garraf 

La unitat paisatgística del Massís del Garraf uneix tres parcs naturals, la qual cal reforçar, tal i com 

s‟apunta a l'informe „Proposicions per al Planejament Territorial del Garraf‟ de la UPC. Caldria que 

aquesta fora ampliada en la seva cota superior per a donar continuïtat mediambiental al Massís, al 

mateix temps que s‟hauria d‟intentar, en la mesura del possible, baixar la seva cota. El límit entre 

aquesta unitat paisatgística i les àrees urbanes han de convertir-se en elements que confereixin a les 

ciutats valor afegit urbà, com per exemple ja recull l'últim pla aprovat per l'ajuntament de Sitges. Amb 

aquest mateix criteri els límits entre les urbanitzacions disperses i aquest espai s‟han de resoldre en la 

mesura del possible tractant d'integrar-los. Hem de fer esment al valor estratègic que a mitjà termini 

poden tenir les pedreres del Garraf amb especial referència, per la seva grandària, interès paisatgístic 

i potencial de desenvolupament, a les pedreres del municipi de Sitges. 

Mapa 2: Marc 

físic de la regió 

metropolitana 

de Barcelona: 

condicionants 

per al 

planejament. 

Pla Metropolità 

de Barcelona. 

Avanç de 

Projecte, 

Memòria, 2008. 
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Il·lustració 1: Pedrera Giniesta, Sitges.2008 

 

Il·lustració 2: Pedreras des de Sitges. Google Earth. 2008 

El 5 de setembre de l‟any 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 

2000. Aquesta aprovació implica la designació de noves Zones d'Especial Protecció per a les Aus 

(ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també recull les ZEPA 

designades i els LIC aprovats amb anterioritat. 

Els espais catalans que formen part de la xarxa europea Natura 2000 ocupen un total de 1.040.155 

Ha, de les quals 957.051 són terrestres (29,8% del territori català) i 83.104 marines. El Massís del 

Garraf té 12.820 Ha. i predomina el modelat càrstic, donant lloc a un relleu abrupte. La seva altura 

màxima és de 595m, i la seva àrea s'estén sobre tres comarques, la del Garraf, la de l‟Alt Penedès i la 

del Baix Llobregat.  
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Mapa 3: Espais oberts protegits, proposta, el Garraf. Pla Metropolità de Barcelona. Avanç de Projecte, Memòria, 2008. 

 

Així mateix el Massís pertany a la denominada unitat paisatgística del Garraf. Aquesta unitat ve 

definida pels catàlegs del paisatge que realitza l'observatori del paisatge de Catalunya.  

Aquesta unitat de paisatge pertany alhora als àmbits territorials de la Regió Metropolitana de 

Barcelona i del Camp de Tarragona; concretament ocupa bona part de les comarques del Garraf i, en 

menor mesura, de l‟Alt i del Baix Penedès. Té una certa continuïtat amb la unitat de paisatge del 

Litoral del Penedès, si bé aquesta darrera es caracteritza pel seu caràcter eminentment urbanitzat. 

Té una superfície de 32.486 Ha i els municipis inclosos parcialment o totalment dins de la unitat són 

Cubelles, Castellet i la Gornal, Vilanova i la Geltrú, Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola, Canyelles, 

Sant Pere de Ribes, Sitges, Olivella, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Subirats, Olesa 

de Bonesvalls, Gelida, Vallirana, Begues, Gavà i Castelldefels. 
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Mapa 4: Unitats paisatgístiques de l'àrea Metropolitana de Barcelona. Observatori del Paisatge de Catalunya 2008. 

 

La plana del Garraf  

El valor de la segona unitat paisatgística del Garraf (la seva plana) recau principalment en la seva 

superfície agrícola, amb alt valor paisatgístic, la qual ha de trobar una visió sobre la qual s'integri la 

resta d'usos del sòl comarcals. En primer lloc s'han d'integrar les necessitats de creixement de la 

comarca, especialment concentrades en la part posterior del nucli urbà de Vilanova i la Geltrú i en la 

corona que embolica Sant Pere de Ribes. En segon lloc ha d'integrar les urbanitzacions il·legals, i 

dotar-les de valor paisatgístic. En tercer lloc s'ha d'integrar, fins i tot i especialment dintre del teixit 

agrícola, els equipaments d'escala supramunicipal, fins i tot supracomarcal, estratègics per al 

desenvolupament futur del Garraf. En quart lloc s'ha d'integrar el teixit industrial i la seva resolució 

amb criteris paisatgístics en el seu contacte amb les infraestructures de transport. 

La plana del Garraf és una plana costanera sobre substrat calcari, amb llims i còdols provinents de 

l‟erosió dels relleus prominents dels voltants. Manté un suau pendent vers el mar, força uniforme, 

excepte pel que fa a una alineació de turons que aïlla Sitges de la resta i els penya-segats del Colls. 

Gràcies al pendent, el mar esdevé un referent visual a la totalitat de la UP, en tant que és visible 

pràcticament de qualsevol punt.  

El paisatge rural tradicional ha estat marcat per les extenses hortes a la vora dels nuclis, especialment 

a Vilanova, que aprofitaven l‟aqüífer costaner. El mosaic es completa amb petites clapes de pineda 

que ocupen els terrenys improductius. 
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El paisatge pren (o prenia) una especial qualitat a les proximitats dels edificis aïllats enmig de vinyes i 

camps, i en especial a diversos temples com el Vinyet, o les ermites de Sant Joan i Gràcia, així com a 

diversos masos, ja siguin pròpiament agrícoles o d‟esbarjo. 

Tradicionalment, la franja costanera lliure de construccions (excepte a Sitges) fou, com a bona part de 

la costa mediterrània, un valor distintiu, avui capgirat per l‟ocupació intensiva residencial, com ha 

succeït en tants d‟altres trams costaners. Això no obstant, en el cas que ens ocupa, el procés 

d‟ocupació del litoral s‟ha esdevingut al llarg d‟un procés molt perllongat, fet que ha permès una 

sedimentació dels elements que la fan, en molts aspectes, única. Com a mostra es pot citar Terramar 

a Sitges o la urbanització noucentista als voltants de l‟ermita de Sant Cristòfol. 

La localització atípica del nucli de Sitges, lleugerament enlairat sobre del mar, va atraure l‟atenció dels 

artistes ja al s. XIX, essent el paisatge del seu casc antic una veritable icona del paisatge mediterrani. 

D‟altra banda, els diferents nuclis de la plana també mantenen alguns espais periurbans, de contacte 

vila-camp de notable interès. 

Mapa 5: Plana del Garraf. Observatori del Paisatge de Catalunya. 2008. 

Els connectors mediambientals i forestals muntanya-costa. 

Caldria reforçar els connectors mediambientals i forestals muntanya-costa com a valor estratègic, 

posant especial atenció a la continuïtat forestal i a la xarxa hidrològica que han definit la història 

geogràfica de la comarca.  
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Al mapa 5 es pot observar la principal situació descrita per les propostes d'espais oberts que fa el Pla 

Metropolità de Barcelona. Aquests connectors es desenvolupen principalment en lateral a la plana del 

Garraf, travessant els municipis de Sitges i Sant Pere de Ribes que són els que encara conserven 

àrees no urbanitzades a la plana que connecta amb el mar i, per continuïtat, amb la muntanya. És en 

aquest punt on el Pla Director Costaner reserva l'àmbit Els Colls i l‟estén més enllà de la protecció de 

la xarxa natura 2000 fins a la seva connexió amb la plana de Sant Pere de Ribes, no urbanitzada i 

d'alt interès com a paisatge agrícola. Igualment es donen ambdós casos, en l'àmbit de Llevantina - 

Montgavina, a Sitges, i a la conca hídrica de Cubelles.  

La costa i les seves platges  

El front marítim de la plana del Garraf posseeix entre un 60% i un 70% de longitud de platja, tret que 

li confereix un element diferencial d'extraordinari valor. És important la seva protecció i planejament 

integral a través de les polítiques desenvolupades en el litoral de Sitges que caldria estendre cap a la 

resta de municipis litorals, principalment a Cubelles i a Vilanova i la Geltrú. S'ha de donar suport i 

integrar en tres planejaments estratègics de Catalunya, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner 

(PDUSC), El Pla Estratègic Litoral (en fase d'aprovació), i els Catàlegs del Paisatge de Catalunya (en 

fase d'aprovació).  

En aquest àmbit, el PDUSC, estableix diferents àmbits de protecció que tenen la finalitat de protegir 

els pocs trams de litoral encara naturals o amb valors paisatgístics. Si bé és cert que aquests dotze 

àmbits estan protegits pel pla, també ho és que tenen diferents graus de protecció. El pla permet 

desenvolupar aquestes àrees amb major o menor grau d'intervenció, però no deixen de ser espais de 

qualitat que s'han de constituir en potencials de valor afegit de la costa. Dels dotze àmbits, nou es 

localitzen a la plana del Garraf, amb una casuística diversa, i que el futur pla territorial ha de tractar 

amb especial detall.  

Els dotze àmbits protegits sumen un total de 740ha, dividits de la següent forma, i per municipis:  

Sitges: 

1. UTR – 150. Àmbit Els Botigues, de 6,64ha. Amb un nivell de protecció C2 i C3. 

2. UTR – 151. Àmbit Ratpenat – Cala Ginesta, de 20,69ha. Amb un nivell de protecció C1. 

3. UTR – 152. Àmbit Pein Massís de Garraf, 346,16ha. Descriuen l'àrea de 500mt, terra endins 

del domini públic, protegits per la figura específica, PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de 

Catalunya).  

4. UTR – C153. Àmbit Llevantina – Montgavina, de 88,49ha. Amb nivell de protecció gairebé en 

la seva totalitat de C1, i una petita àrea amb nivell CE.  

5. UTR – C154. Àmbit o Aiguadolç, de 58,14ha. Amb nivells de protecció, de costa a muntanya, 

C2, CE i C3.  

6. UTR – C155. Àmbit Els Colls, de 336,43ha. Amb nivell de protecció màxim, C1. Àmbit en 

gairebé un 85% en el municipi de Sitges. La resta de l'àmbit pertany al municipi de Sant Pere 
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de Ribes, i en una molt petita superfície en l'àrea del municipi de Vilanova i la Geltrú en la 

seva boga amb Sitges. 

Vilanova i la Geltrú: 

7. UTR – C156. Àmbit Punta Llarga – Platja de Sant Cristòfol, de 14,08ha. Amb un nivell de 

protecció, C1. 

8. UTR – C157. Àmbit Santa Llúcia, de 1,31ha. Amb un nivell de protecció, C1. 

9. UTR – 158. Àmbit Vilanova Sud, de 63,03ha. Amb un nivell de protecció C2 y C3. 

10. UTR – 159. Àmbit La Millera, de 23,00ha. Amb un nivell de protecció CE. 

Cubelles: 

11. UTR – 160. Àmbit Riu de Foix – Els Claus, de 122,00ha. Amb un nivell de protecció C1, CE y 

C3. 

12. UTR – 161. Àmbit Camping La Rueda, de 5,74ha. Amb un nivell de protecció CE. 

Mapa 6: Pla Director Urbanístic Costaner. El Garraf- Sitges i Vilanova i la Geltrú. 2006. 
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Mapa 7: Pla Director Urbanístic Costaner. El Garraf - Cubelles. 2006. 

 

Les platges del Garraf són un potencial a desenvolupar. Sitges, pel seu caràcter turístic, té un 

planejament estratègic envers les mateixes, amb el desenvolupament d'un pla de gestió de platges i 

una anàlisi de la rendibilitat de la seva explotació.  

Les platges de Vilanova, excel·lents des del punt de vista paisatgístic i lúdic, tenen una bona oferta de 

serveis, i la seva posada en valor ha estat molt important amb les obres realitzades al passeig 

marítim.   

Les platges i el passeig marítim de Cubelles són espais d'oci i de turisme amb un gran potencial de 

desenvolupament. 
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Mapa 8: Les platges de Cubelles. Google Earth. 2008 

 

Garraf: node geoestratègic del sud de Catalunya 

La Comarca del Garraf està situada en una posició geoestratègica de primer ordre. Se Situa entre dos 

aeroports principals de Catalunya: El Prat i Reus. L'aeroport del Prat està a 30 minuts, al nord, i el de 

Reus a 40 minuts al sud. La debilitat de tenir dos ports competidors, Barcelona i Tarragona, que estan 

a la mateixa distància que els aeroports, esdevé un potencial. Això pot permetre al port de Vilanova l 

la Geltrú, principal port de Catalunya de propietat de la Generalitat, especialitzar-se i diferenciar-se. 

Això serà possible gràcies a que les necessitats logístiques de gran ordre no depenen del port de 

Vilanova. El Garraf, amb les noves infraestructures, s'ha convertit en un centre neuràlgic del sud de 

Catalunya. Està a 40 minuts de distància de Barcelona. Barcelona, com a centre econòmic, produeix 

més del 60% del PIB de tota Catalunya i tendeix a un model de desenvolupament basat en els 

serveis. A 15 minuts de distància hi trobem l‟Alt Penedès, connexió que es veurà reforçada una 

vegada es realitzin les obres de millora i d‟ampliació de la C15. Això ampliarà les possibilitats de 

relació en xarxa i l'alternativa al sistema radial actual. L‟Alt Penedès, a més del seu sector vinícola, 

s‟està desenvolupant com a plataforma logística. 
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Mapa 9: Situació geoestratègic del Garraf. 2008 

Com s‟ha vist al punt anterior, el territori del Garraf no té condicions per a competir a gran escala des 

d'un punt de vista logístic ni industrial pesat. Això és degut a la seva poca disponibilitat de sòl 

urbanitzable i per l‟alt valor mediambiental del territori que li queda per desenvolupar. És per això que 

el veritable actiu del Garraf és constituir-se com a node diferencial i complementari amb les 

comarques properes. L‟habitatge, la indústria que consumeix poc sòl i els serveis han de liderar el 

desenvolupament de la comarca, així com s‟indica als treballs de Pie i Vilanova i a l'informe 

„Estratègies per al Garraf 2003-2011‟ En aquest escenari de futur, la mobilitat juga un paper clau en 

l'ordenació econòmica i territorial:  

 Les noves infraestructures de mobilitat  

 La mobilitat intercomarcal i la mobilitat intracomarcal  

Les noves infraestructures de mobilitat  

Pel que fa a les infraestructures de transport, el PTMBCN posa especial atenció a l‟entramat de la 

xarxa ferroviària amb noves connexions no “radials” i proposa el ferrocarril orbital Vilanova-Vilafranca, 

que té com a objectiu la seva integració urbana (a Vilanova inclou el trasllat de la línia per ocupar una 

part més cèntrica de la ciutat i té en compte futurs desenvolupaments). S‟aprofita la nova línia per tal 

de dotar de servei ferroviari als nuclis urbans actualment desatesos de Roquetes, Sant Pere de Ribes i 

Canyelles. Es proposa també complementar el sistema viari a nivell comarcal per tal de cohesionar de 

forma articulada el sistema urbà ja existent (Vilanova, Sant Pere i Sitges) amb una via independent de 

l‟autopista C-32, Igualment es fa la proposta d‟una nova connexió entre Vilanova i l‟eix de la C-15, que 

serà objecte d‟ampliació i millora fins a Vilafranca i Igualada. 
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Mapa 10: Proposta xarxa ferrocarrils. Tren orbital. Pla Metropolità de Barcelona. Avanç de Projecte, Memòria, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'informe de Pie i Vilanova mostra que l'autopista C32 encara no va saturada, i que té una capacitat 

de càrrega que només està coberta al 60%. Això permet afirmar que les infraestructures de mobilitat 

rodada en la seva orientació paral·lela a la costa, en direcció a Barcelona i a Tarragona, no requereix 

de grans obres d'infraestructura viària. És important destacar que aquest tram d'autopista és el tram 

de pagament més car de tota Espanya. D'altra banda cal remarcar que seria necessària la construcció 

de xarxes alternatives, amb el reforçament de l‟entramat de distribució comarcal. En aquest sentit la 

millora de la C15 juga un paper important de futur, en tant que l‟Alt Penedès es vol convertir en una 

comarca complementària del Garraf, generant una alta relació d'activitat econòmica entre elles. Així, 

en el seu informe, Pie i Vilanova no apunten com a necessària l'ampliació de la C32 que proposa el 

PITC per les costes del Garraf; i en canvi si proposen fer més eficients els accessos viaris des de 

Sitges a Cubelles.  
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Mapa 11: Proposta xarxa rodada. Pla Metropolità de Barcelona. Avanç de Projecte, Memòria, 2008. 

 

La mobilitat intercomarcal i la mobilitat intracomarcal  

El 84,6% del total dels desplaçaments efectuats per la població en dia laboral a l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona tenen l'origen i la destinació a la mateixa comarca de residència. La comarca que 

presenta un major grau d‟auto-contenció és el Barcelonès (90,2%). De les set comarques de l'Àrea 

Metropolitana només el Baix Llobregat (73,9%) té un grau de contenció menor que el Garraf, el que 

deixa palès l'enorme quantitat de persones que pernocten al Garraf i treballen fora de la comarca.  

Això és degut principalment per l'atracció de Barcelona com a centre d'activitat que acumula el 82,3% 

dels desplaçaments entre comarques de la Regió Metropolitana de Barcelona, com origen o com a 

destinació. Pel que fa a la comarca del Garraf, i segons dades de l'enquesta de mobilitat de l'Autoritat 

del Transport Metropolità (ATM), és destacable l'augment en més de 1.000 desplaçaments diaris, 

d'aquest flux al llarg del passat any 2008. 
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Mapa 12: Principals desplaçaments de connexió entre àmbits territorials / Desplaçaments internes alls àmbits territorials. 

La Mobilitat a Catalunya i a la Regió Metropolitana de Barcelona. Enquesta de Mobilitat en dia feiner. EMEF 2008. 

 

Encara així, de les set comarques, el Garraf és la tercera de la corona metropolitana en ràtio de 

transport públic/privat, amb un valor de 0,11, per darrere del Baix Llobregat (0,15%) i del Vallès 

Occidental (0,18%); un pes molt reduït respecte al ràtio del Barcelonès, on els desplaçaments amb 

transport públic estan molt per sobre del transport privat (1,77). Malgrat això, les condicions de 

compacitat urbana característiques de la comarca del Garraf fan d‟aquesta comarca la segona, 

després del Barcelonès, en nombre de desplaçaments no motoritzats, amb un valor 179.271, un 

43,2% del total. 

Mapa 13: Ús dels modes de transport segons àmbit de residència / Ràtio ús del transport públic-privat per comarca. La 

Mobilitat a Catalunya i a la Regió Metropolitana de Barcelona. Enquesta de Mobilitat en dia feiner. EMEF 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟índex de motorització, entès com el quocient entre el nombre de turismes dividit per la població i 

expressat en tant per milers, presenta una evolució força estable en el conjunt de l‟AMB, fins al punt 

que en el període 1998-2006, l‟evolució d‟aquesta variable ha sofert una disminució del 1,6%. 
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D‟altra banda, si l‟evolució s‟analitza per àmbits territorials, s‟aprecien comportaments diferencials 

força significatius. Els majors increments es localitzen als àmbits de Mataró, Terrassa i Vilafranca. 

En el gràfic a continuació s‟aprecia com la majoria dels municipis de l‟aglomeració de Barcelona tenen 

una motorització situada sota l‟índex 500; mentre que els de valor superior tendeixen a localitzar-se a 

les comarques de l‟Alt Penedès, Vallès Oriental i el Baix Maresme, amb un índex menor, per sota de 

500 turismes per mil habitants, o fins i tot Sitges, que baixa dels 400. Aquest fet ressalta encara més 

el valor del Garraf pel que fa a la seva compacitat territorial i urbana. 

Així i tot, cal esmentar que el parc de vehicles comarcal mostra una dinàmica ascendent des dels 

últims anys i que a l‟any 2006 es varen registrar 81.620 vehicles, un 5% més que a l‟any anterior.  

Mapa 14: Motorització 2006. Turismes/100hab. Informe de seguiment del PDI 2001/2010. ATM 2007. 

 

Malgrat no disposar de dades detallades de l'any 2008, donat que les enquestes detallades de 

mobilitat es realitzen només cada 5 anys, és important destacar la distribució proporcional dels 

desplaçaments fora de la comarca del Garraf, pel que fa a quina és la comarca de destinació.  

Així, segons la darrera enquesta de mobilitat de l'any 2006 de l'Autoritat del Transport Metropolità i 

centrant l‟anàlisi en els desplaçaments de connexió entre comarques (fluxos inter-comarcals) 

s‟observa que en dies feiners les principals relacions del Garraf es donen amb la comarca del 

Barcelonès (45.900 desplaçaments, el 42,1%), seguit, tot i que amb força menor intensitat, del Baix 

Llobregat (17.534 desplaçaments, el 16,1%) i de l‟Alt Penedès (12.890 desplaçaments, l‟11,8%). 

En dissabte i festiu, els fluxos de connexió amb el Barcelonès disminueixen respecte un dia feiner, 

mentre que s‟intensifiquen les relacions amb la resta de comarques de la RMB. Al contrari que en la 
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majoria d‟aquestes, la proporció de desplaçaments de connexió amb l‟exterior de la RMB és 

lleugerament inferior en cap de setmana (22,5%) que en dia feiner (25,0%). 

Mapa 15: Fluxos de connexió intercomarcals (Dia feiner) / Fluxos de connexió intercomarcals (Dissabte i festiu). Enquesta de 

Mobilitat Quotidiana. ATM 2006. 

 

Dels 446.269 desplaçaments realitzats pels residents del Garraf en dia feiner, el 80,6% tenen com a 

origen i destinació la mateixa comarca. El 16,4% són fluxos de connexió i només el 3,0% són externs. 

En dissabte i festiu s‟observa un lleuger augment de la proporció de desplaçaments interns (81,1%) i 

de connexió (16,7%), mentre que els fluxos externs a la comarca, que realitzen els residents, 

disminueixen. El Garraf és la única comarca de l‟àmbit de la RMB a la que els desplaçaments 

intracomarcals augmenten en dissabte i festiu. 

Mapa 16: Distribució dels desplaçaments dels residents al Garraf. Enquesta de Mobilitat Quotidiana. ATM 2006. 

A l‟apartat anterior s‟ha estudiat la mobilitat al Garraf des de la perspectiva de la residència.  

A continuació, s‟analitzen els desplaçaments en relació a la seva incidència sobre el territori. En aquest 

cas, els desplaçaments han estat examinats considerant únicament el seu origen i/o destinació, amb 

independència d‟on resideix l‟individu que els realitza. El total de desplaçaments que tenen com origen 

i/o destinació la comarca del Garraf és de 470.831 en dia feiner i de 404.301 en dissabte i festiu. 

Aquests desplaçaments poden classificar-se en: 
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 Desplaçaments interns: 361.831 desplaçaments en un dia feiner (76,9%) i 278.303 en 

dissabte i festiu (68,8%). 

 Desplaçaments de connexió: 108.999 en un dia feiner (23,1%) i 125.998 en dissabte i festiu 

(31,2%). 

La pràctica totalitat dels desplaçaments interns són realitzats per residents a la comarca (el 99,4% en 

dia feiner i el 95,7% en dissabte i festiu). En el cas dels desplaçaments de connexió, aquesta 

proporció decreix fins al 67,3% en dia feiner i el 43,6% en cap de setmana. Per tant, gran part de la 

mobilitat de connexió és efectuada per no residents a la comarca, especialment en dissabte i festiu 

Mapa 17: Distribució dels desplaçaments interns i de connexió segons població resident i no resident. Enquesta de Mobilitat 

Quotidiana. ATM 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofundint en els desplaçaments interns (intracomarcals) s‟han analitzat les principals relacions entre 

els municipis de la comarca. Els fluxos més importants tenen Vilanova i la Geltrú en el seu origen i 

destinació: 

 Sant Pere de Ribes – Vilanova i la Geltrú: 25.455 desplaçaments (35,3%). 

 Cubelles - Vilanova i la Geltrú : 11.242 desplaçaments (15,6%). 

Per altra banda, Sitges també actua com a un important pol d‟atracció i d‟emissió de desplaçaments 

dins la comarca: 

 Sant Pere de Ribes - Sitges: 10.381 desplaçaments (14,4%). 

 Sitges – Vilanova i la Geltrú: 10.358 desplaçaments (14,3%). 

Aquests fluxos intracomarcals tenen molt diferent incidència i representativitat entre els diferents 

municipis. Si bé els municipis litorals formen una unitat compacta de caràcter urbà, els dos municipi 

de muntanya tenen un alt grau de desconnexió que es reflecteix en el mapa de vies rodades de la 

comarca en l‟anàlisis d'accessibilitat territorial. Aquest grau de desconnexió s'accentua per la 

deficiència de suport del transport públic en ambdós municipis.. 
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Taula 1: Distribució dels desplaçaments intracomarcals (dia feiner) / Distribució dels desplaçaments intracomarcals 

(dissabte i festiu). Enquesta de Mobilitat Quotidiana. ATM 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 18: Anàlisis d'accessibilitat. Integració de Nuclis Urbans. Realització pròpia. 2008. 

 

En aquest sentit l‟Institut d‟Estudis Regionals i Metropolitans ha realitzat un estudi i proposta per al 

servei públic inter i intra comarcal. D'aquest treball és important destacar-ne la proposta de 

reforçament de comunicació amb l‟Alt Penedès, com a ruta més deficitària; i pel que fa a les 

comunicacions internes, la relació dels nuclis de Canyelles i Olivilla amb els nodes de comunicació 

intercomarcal, les estacions de Sitges i Vilanova i la Geltrú. Malgrat aquesta millora del servei, la 

realitat és que no s‟acaba de resoldre la connectivitat del servei públic amb les urbanitzacions de 

muntanya d‟ aquests municipis, el que mostra, tal i com es ve defenent a aquest estudi, que en un 
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sentit estratègic, la compacitat urbana és una eina clau a llarg termini per a la sostenibilitat i 

l'eficiència territorial.  

Mapa 19: Nombre de serveis en dia feiner per sentit de les línies d’aportació o comarcals. 2006 / Nombre de serveis en dia 

feiner per sentit de les línies d’aportació o comarcals, situació actual + propostes del Pla de Serveis. Propostes de millora 

del servei de transport col·lectiu interurbà per carretera a la comarca del Garraf. Institut d’Estudis Regionals i 

Metropolitans de Barcelona. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 20: Cobertura de la xarxa de Transport Públic Comarcal (TPC) interurbà per carretera segons nombre d’expedicions 

per parada. 2006 / Cobertura de la xarxa de TPC interurbà per carretera segons nombre d’expedicions per parada. Situació 

proposta Pla de Serveis. Propostes de millora del servei de transport col·lectiu interurbà per carretera a la comarca del 

Garraf. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 2008. 

El 77,5 % dels desplaçaments a la comarca del Garraf, a l‟any 2008, són interns, és a dir, tant l‟origen 

com la destinació es troben en els propis municipis de la comarca. Malgrat això, i segons l'enquesta de 

mobilitat total, els desplaçaments intra-comarcals dels residents disminueixen. És difícil discernir en 

aquest cas quin és el motiu principal d‟aquest fet, donat que el darrer cens disponible és de l'any 

2001, i el padró fa referència als residents; al mateix temps que el creixement de l'activitat econòmica 

a la comarca ha estat igualment important. En aquest sentit aquest estudi insisteix sobre la necessitat 

de tenir bases de dades que puguin recollir aquests dos fenòmens i, en segona instància, i en la 

mesura del possible, reforçar la idea de la necessitat d‟enfortir la promoció econòmica de la comarca 

amb la finalitat d'evitar els mals de dependre excessivament de centres d'activitat externa. 
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Només el municipi de Vilanova i la Geltrú supera el 50% en el número de persones ocupades que 

viuen i treballen al mateix municipi. La resta de municipis presenten uns valors més baixos d‟auto 

contenció. 

Pel que fa al transport públic, el Garraf disposa de transport interurbà en autobús i transport escolar i 

diversos municipis compten amb estació de rodalies i bus urbà. La modalitat de transport més 

utilitzada a la comarca és el vehicle privat (45,9%), seguit del transport no motoritzat (43,2%), 

mentre que el 10,89% restant és el que correspon al transport públic. Aquest valors representen un 

increment de l'ús del transport públic de gairebé un 10% en els últims set anys. 

En relació a la cobertura dels serveis de transport, els trets més importants que s‟extrauen de l‟anàlisi 

realitzat són: 

 El 18 % de la població i el 48 % de la superfície urbana residencial del Garraf no té accés a 

cap tipus de servei de TPC interurbà per carretera. 

 El 78% de la població i el 33% de la superfície urbana residencial té accés a unes freqüències 

adequades de servei de TPC interurbà per carretera. Només un 3% de la població i un 18% de 

la superfície residencial estan coberts per unes freqüències inapropiades 

 En el cas d‟Olivella i de Canyelles la totalitat de la població i de la superfície urbana residencial 

no té accés a cap tipus de serveis amb unes freqüències adequades. 

 La posada en funcionament de les propostes del pla de serveis implicarà un augment entorn 

l‟1% de la població total de la comarca servida per un nombre de serveis diaris adequats i d‟un 

10% de la superfície urbana residencial. 

 A nivell municipal, la posada en marxa del Pla de Serveis significaria millores significatives de 

cobertura de població i de superfície urbana residencial a Canyelles i a Olivella, precisament els 

municipis més mal servits a l‟actualitat. 

L‟entrada en funcionament dels nous serveis proposats al Pla de Serveis milloraria bàsicament la 

cobertura en les zones de baixa densitat, en concret als municipis d‟Olivella i de Canyelles. Aquests 

espais tenen un important ús de segona residència i turístic, de manera que els seus usuaris no 

apareixen reflectits en les dades de població. Per aquest motiu, és possible que l‟efecte dels nous 

serveis en termes de població sigui major del que s‟ha calculat a l‟estudi de l‟Institut d‟Estudis 

Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

En relació a la connectivitat entre nuclis: 

Actualment, les connexions de TPC interurbà per carretera estan fortament condicionades pel servei 

de ferrocarril. Els serveis comarcals s‟organitzen en funció de l‟aportació a les estacions i les radials o 

troncals com complementàries al servei de FFCC en la connexió amb Barcelona. El Pla de Serveis 

reforça aquesta organització de la xarxa de la TPC interurbà per carretera 

En l‟anàlisi dut a terme es detecten importants carències en la connexió tant interior com exterior. 
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 L‟eix de la costa, tot i les altes freqüències dels serveis, presenta mancances de connectivitat 

entre Cubelles i Sant Pere de Ribes, i entre aquest últim municipi i el Baix Penedès i Tarragona 

 Olivella i Canyelles només presenten connexions adequades amb els nuclis amb estació de 

FFCC més pròximes (Sitges i Vilanova i la Geltrú respectivament) 

 Manquen connexions de tot els municipis amb Villafranca del Penedès, llevat del cas de 

Vilanova i la Geltrú 

Per tant, la mateixa concepció del Pla de Serveis – orientada a proveir accessibilitat entre les capitals 

de municipi i Barcelona, la capital de comarca i les estacions de FFCC-, fa que el seu desenvolupament 

deixi sense considerar tot un seguit de connexions entre nuclis del Garraf i entre aquests amb l‟Alt 

Penedès i el Baix Penedès. 

Aquest informe recalca la necessitat estratègica de reforçar el servei públic i especialment entre els 

nuclis de població i els nuclis d'àrees industrials, com l‟estratègia de descongestió i gestió de la 

mobilitat. Igualment clau serà el desenvolupament d'una bona connectivitat amb les estacions de 

ferrocarril de rodalies a Sitges i Vilanova i la Geltrú amb la resta de centres urbans. 

Habitatge i creixement 

Com s‟argumenta al principi de l'anàlisi, les previsions de creixement de població de l'encara 

avantprojecte PTMBCN s'estan quedant curtes. La població ha augmentat en un 38% en el 28% del 

temps per al qual va ser feta la previsió pel PTMBCN. La vocació urbana de la comarca obliga a 

desenvolupar estratègies de detall quant a l'activitat econòmica a desenvolupar, i aquestes van 

lligades, en el que a habitatge i població es refereix, a tres reptes potencials estratègics:  

 Promoure la concentració estratègica d'edificabilitat residencial.  

 Reduir la població estacional no turística i promoure l'ocupació d'habitatges vacants. 

 Incentivar les domiciliacions a través de la construcció de dotacions i l'oferta de serveis. La 

població com actiu econòmic.  

La densitat de població varia molt en funció del municipi, des dels 73 habitants per km2 a Olivella fins 

als 1.866 habitants per km2 a Vilanova. 

Taula 2: Densitat de població als diferents municipis del Garraf 

  Hab / km
2
 

Canyelles 270,4 

Cubelles 957,8 

Olivella 73,2 

Sant Pere de Ribes 672,9 

Sitges 600,1 

Vilanova i la Geltrú 1.866,10 
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La densitat total de població de la comarca és de 757,8 hab./Km2, encara que aquesta xifra 

sobrepassa llargament els 1000 hab./Km2 referent al seu càlcul dins de l'àrea geogràfica de la plana 

del Garraf. Aquestes dades donen una idea del caràcter urbà de la comarca, i del fet que és en aquest 

àmbit on es concentra el 96% de l'activitat econòmica de tota la comarca.  

Taula 3: Previsions de creixement de població, mercat de treball i habitatge per a l'any 2026. Pla Metropolità de Barcelona. 

Avanç de Projecte, Memòria, 2008. 

Mapa 21: Densitat de població 2007. INFORME DE SEGUIMENT DEL PDI 2001-2010. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La població a l‟RMB al llarg de l‟any 2007 va experimentar un creixent molt lleuger, de l‟ordre del 

0,3% anual, el que equival a 15.000 persones en termes absoluts. Aquest increment se situa 

clarament per sota de la mitjana dels darrers sis anys, amb una mitjana propera al 2 % anual. 

En el darrer any, els majors increments percentuals de població es continuen localitzen en municipis 

petits i força allunyats del centre de l‟aglomeració de Barcelona; cinc municipis han tingut increments 

superiors al 10% i tots ells es troben situats a la segona corona metropolitana. Olivella pertany a 

aquest grup i defineix el perfil de creixement dels dos municipis de muntanya del Garraf. Se li suma 
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Canyelles; ambdós amb una població preferentment jove i amb una població major de 64 anys que no 

supera el 12% (domiciliada). 

Mapa 22: Increment de població 2001-2007 (%). INFORME DE SEGUIMENT DEL PDI 2001-2010. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 23: Població més gran de 64 anys. INFORME DE SEGUIMENT DEL PDI 2001-2010. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

26 

 

Promoure la concentració estratègica d'edificabilitat residencial 

L'any 2006 s‟han iniciat 3.027 habitatges, un 26% més que l‟any anterior, i se n‟han acabat 1.688, 

registrant un 5% de decreixement. La major part de les edificacions són de tipus plurifamiliar en bloc.  

S‟han sol·licitat 3.986 llicències d' obra, la major part de les quals són menors i gairebé han estat 

concedides en la seva totalitat. 

El creixement de la construcció d'habitatges en la comarca del Garraf ha seguit patrons dispars en 

funció del municipi de referència. Si bé Olivella i Canyelles tenen un comportament similar als 

municipis de la corona metropolitana, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, i especialment Sant Pere de Ribes 

i Sitges mostren creixements més moderats.  

Encara que conjuntural i no de referència per a les conclusions a mitjà termini d'aquest estudi, encara 

que si per a la seva estratègia a curt termini, s'ha de tenir en consideració les dades fins al tercer 

trimestre del 2008 (Informe trimestral ADEG). Aquest any ens trobem en una crisi econòmica que ha 

dut que l‟edificació residencial segueix en recessió. És el tercer trimestre consecutiu de descens de 

l‟obra nova. L‟obra nova ha caigut quasi un 80% respecte el mateix trimestre de l‟any 2007: 807 

habitatges menys i 131 menys respecte el trimestre anterior. És a dir, la construcció d‟obra nova ha 

passat d‟un miler d‟habitatges a la comarca a uns dos-cents en un període d‟un any. 

Mapa 24: Construcció d’habitatges. Quocient entre els habitatges construïts l’any 2006 i 2000. 

 

La població en la comarca es troba especialment disseminada nombrosos espais urbans laxos o 

urbanitzacions de baixa densitat, en la majoria dels municipis. Això és especialment destacable en els 

municipis de Cubelles, amb un 42,9%, Canyelles, amb un 65%, i principalment Olivella, amb un 

97,5% de població en urbanitzacions. Com vam exposar anteriorment aquests dos últims municipis 
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són els quals més han crescut percentualment i els ajuntaments dels quals comencen a sentir la 

dificultat de servir a unes poblacions disperses. 

Taula 4: Població per tipus de poblament. Elaboració:. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona a partir de 

la població per entitats de població de l’INE de 2005. 

Per altra banda, municipis com Vilanova i la Geltrú i Sitges tenen una configuració de densitat urbana 

evident. Ambdós municipis tenen estació de tren de rodalia. Sant Pere de Ribes també té diverses 

urbanitzacions. Encara que el gruix de la seva població es concentri en el centre urbà, la densitat del 

mateix és també de baixa densitat, el que genera igualment problemes de serveis públics de 

l'ajuntament a la població.  

Segons l'informe de Pie i Vilanova la capacitat de sòl per habitatge és de 27.000 habitatges (sense sòl 

urbà). La dinàmica 1991-2001 ha estat de 18.000. La demanda dels habitatges principals segons el 

PTMBCN és de 19.000, o sigui 20 anys, sense el 30% de demanda de secundàries. Amb els seria de 

25.000, i entre 15 anys i 10 anys. En aquest període s'esgotaria l‟oferta per segona residència. 

Las previsions tendencials a partir „stock‟ de Cadastre son de 415-541 ha. en 10 anys. Disponibilitat: 

1.217 ha, 22 anys.  

Mapa 25: Densitats de població. Elaboració Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona a partir de 

dades de població d’ INE i Idescat i ICC.  2005. 

La disponibilitat de sòl lliure 

i qualificat és de 12-16 anys 

per a la demanda 

d‟habitatge i de 18-25 anys 

per a la demanda de sòl per 

activitat, seguint les 

dinàmiques 1991-2001 i 

assumint un cert „ròssec‟ 

oferta-demanda, i no podrà 

localitzar la dinàmica actual 

residencial més enllà del 

2013. 

El Garraf ha continuat 

mantenint el seu atractiu 
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residencial a la regió metropolitana de Barcelona amb un creixement del 36% del parc residencial, 

només superat pels sistemes urbans de Rubí-Sant Cugat (56%), Martorell (46%) i Mollet (41%). Però 

evidentment els ràtios de creixement obliguen a repensar el model de consum territorial reclamat a la 

construcció d'una ciutat densa. 

En relació amb les propostes que es fan en l'informe de Pie i Vilanova, i les quals es fan en el propi 

PTMBCN, entenem que el nou Pla Estratègic urbanístic ha de cuidar el sòl per a activitat econòmica i 

per a reservar espais lliures i naturals, i intentar concentrar en la mesura del possible el residencial. 

Enumerem aquí tres estratègies importants a tenir en compte:  

 Augment d'edificabilitat al voltant de les noves estacions del tren orbital, creant noves 

centralitats.  

 Permutar edificabilitat per a habitatge i dotacions en els centres de les urbanitzacions, 

intentant reduir l'extensió de les mateixes.  

 Dotar de centres d'urbans i de serveis a les mateixes. Legalitzar les urbanitzacions il·legals i 

evitar decididament la generació de noves urbanitzacions i l'ampliació de les existents.  

Reduir la població estacional no turística i promoure l'ocupació d'habitatges vacants 

A la comarca del Garraf hi ha un contingent important de població estacional relacionada amb les 

segones residències i també amb el pes del turisme. Aquest fet té com a resultat que, en determinats 

períodes, de temps com caps de setmana o estiu, la població s‟incrementi notablement. 

Les dades de les que es disposa són de l‟any 2001, data del darrer cens de població. Malgrat això 

aquestes dades poden ser igualment representatives perquè defineixen una pràctica, la segona 

residència i els habitatges vacants, que constituïen en aquell moment el 36% del parc d'habitatges de 

la comarca. És de vital importància que el planejament posi la major quantitat possible de sòl 

qualificat al mercat, de manera que s‟aconsegueixi que aquests habitatges passin a formar part de 

l'oferta d'habitatge de la comarca. L'escassesa de sòl actual necessita d‟aquest parc important 

d'habitatges, pel que s'ha de repensar l'oferta de segona residència a la comarca. 

Taula 5: Tipologies d’habitatge. Cens d’habitatges. 2001. Idescat. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. 

2007. 
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Incentivar les domiciliacions a través de la construcció de dotacions i l'oferta de serveis. La 

població com actiu econòmic 

Com s'ha argumentat en els punts anteriors la població del Garraf està per sota de la mitjana d'edat 

de Catalunya. En particular els municipis d'Olivella i Canyelles. És difícil trobar dades de com és la 

població real de la comarca quant al padró, mentre existeixen distorsions quant als serveis que 

ofereixen ajuntaments als seus habitants i el nombre de residents dels mateixos. A Canyelles per 

exemple hi ha censades 4.005 persones, però l'ajuntament dóna servei de recollida d'escombraries a 

8.000 persones els dies laborals, a 11.000 persones els caps de setmana, i a 17.000 persones a 

l'estiu, segons dades de l'ajuntament. Això no només reverteix negativament en les arques municipals 

sinó que treu a la llum un fenomen que es repeteix a una gran majoria de municipis de la corona 

metropolitana, i en particular al Garraf.  

Amb un doble motiu, el d'incrementar els ingressos dels ajuntaments, però també amb l'objectiu 

d'aconseguir incentivar el desenvolupament de la seva activitat econòmica a la comarca, s'ha de donar 

facilitats a aquesta població perquè els serveis bàsics com guarderia, escolarització, serveis sanitaris i 

l‟increment de dotacions en general ajudin a reforçar la compaginació de la vida laboral i personal dins 

de la pròpia comarca. Un dels objectius d'aquest pla és el d'incentivar a la població resident flotant a 

que es domiciliï i desenvolupi la seva activitat a la comarca. És important doncs desenvolupar 

estratègies de construcció de serveis bàsics que s'adeqüin a una realitat que les dades estadístiques 

no recullen. Aquesta ha de ser una voluntat política i un repte estratègic de futur.  

Com a conclusió, es pot dir que l‟oferta residencial de sòl urbanitzable i urbà no consolidat que preveu 

el planejament urbanístic municipal és suficient per cobrir les necessitats de creixement del propers 

anys, tant en primera com en segona residència. 

Si l‟oferta s‟amplia a totes les capacitats del sòl urbà consolidat i es produeix una transformació 

important de la segona residència en permanent, la comarca podria acollir una part del creixement de 

l‟Àrea Metropolitana de Barcelona en les xifres que suposen les previsions del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques. 

Dependrà del nou pla estratègic urbanístic el donar resposta o preveure el futur de la comarca com a 

model territorial, entenent que el sòl de la comarca és finit, i que aquest s'esgotarà dins del període 

de desenvolupament del PTMBCN  

L'ús del sòl: l'especificitat del Garraf, i la complementarietat amb l’Alt 

Penedès i Barcelona. 

L‟activitat productiva del Garraf es caracteritza pel fet de tenir un sector serveis que és el motor 

principal de l‟economia i que actualment representa més del 60% de l‟economia de la comarca. La 

forta especialització terciària cal atribuir-la sobretot al desenvolupament del turisme i dels serveis 

personals. El teixit industrial continua tenint un paper important, molt concentrat a Vilaranca i al nucli 

de Roquetes. 

La pressió immobiliària que tindrà el Garraf amb les càrregues de població que li atribueix el PTMBCN, 

les noves infraestructures planejades i el dinamisme de dues comarques productores d'activitat 
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econòmica, com són el Barcelonès i l‟Alt Penedès hauran de ser detonants per elaborar una estratègia 

comarcal que eviti que el Garraf es converteixi en una comarca eminentment residencial.  

Amb aquest objectiu en ment, i depenent de l‟àrea central de la Regió Metropolitana, és fonamental 

endegar, a partir del que s‟apunta a l'informe de Pie i Vilanova, una política activa de promoció de la 

localització a la comarca d‟activitats econòmiques, centrades en tres accions: 

1. Promoció de centres de recerca i d‟innovació tecnològica 

2. Intensificació dels usos de les zones industrials, actualització i modernització de serveis i 

infraestructures digitals.  

3. Promoció de nou sòl industrial avançat.  

A més d‟aquestes tres accions,el pla proposa dues altres noves accions en conseqüència amb els 

actius de la comarca i els plantejaments d'aquest mateix pla:  

4. Promoció d'àrees de desenvolupament d'energies renovables: recursos naturals i edificació. 

5. Reinvenció d'activitats primàries: investigació, promoció i comercialització a través del 

turisme de la marca Productes del Garraf vehiculat per l'agricultura avançada i la pesca 

local.  

Els usos del sòl amb els objectius plantejats en les accions anteriors han de recollir tres escales 

estratègiques:  

 La supracomarcal, a través de la complementarietat amb Barcelona i la seva competitivitat 

amb les comarques adjacents de l‟Alt Penedès i el Baix Penedès.  

 L'engegada del PTMBCN i el desenvolupament del futur PDU del Garraf.  

La visió supracomarcal, a través de la complementarietat amb Barcelona i la seva 

competitivitat amb les comarques adjacents de l’Alt Penedès i del Baix Penedès  

El Garraf té tres grans actius respecte al seu futur encara no explotats pel que fa al desenvolupament 

d‟activitats de valor afegit, la proximitat a un pol d'activitat al voltant del coneixement com és 

Barcelona, l'alt nivell de formació de la seva població i la presència de la UPC i el Centre Tecnològic de 

Vilanova i la Geltrú com arguments per al lideratge en la innovació. I dels actius ja desenvolupats, el 

propi PTMBCN els reforça assignant al Garraf usos del sòl per a activitat concentrades principalment 

en terciari, comerç i hoteler en 57ha i a equipaments i serveis tècnics 117ha. liderant aquesta 

assignació de clara especialització pel que fa a la resta de les comarques de la RMB  
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Mapa 26: Mapa de la Recerca i la innovació de Barcelona. www.bcn.cat/innova. 2008 

Taula 6: Llocs de treball i ús del sòl. Previsió 2026. (1. Barcelonès, 9 i 10. Alt Penedès. 11. Garraf). Pla Metropolità de 

Barcelona. Avanç de Projecte, Memòria, 2008. 

Si aquests són els seus 

punts forts de 

competitivitat futura des 

del punt de vista 

territorial, cal fer aquí una 

comparança entre els seus 

competidors, segons es 

desprèn de l'informe de 

competitivitat de la ADEG, 

2007:  

L’Alt Penedès 

Els principals reptes als que ha de fer front l‟Alt Penedès es mantenen en el capítol dels temes socials i 

mediambientals. De la comparació comarcal es desprèn que els nivells de renda de les famílies són 

dels més baixos de Catalunya i el grau de desenvolupament dels serveis a les persones (que inclou els 

sanitaris i els serveis socials) també es troba en una situació d‟inferioritat a la majoria de comarques. 

Un altre aspecte clau del desenvolupament de la comarca és l‟impacte de l‟activitat productiva i 

l‟activitat residencial quant a generació de residus.  

El principal tema a reforçar en les estratègies de desenvolupament és la qualificació de la població. Cal 

augmentar la participació de la població en els estudis superiors, i més tenint en consideració 

l‟especialització productiva del territori en activitats intensives en innovació i tecnologia, si es vol 

http://www.bcn.cat/innova
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competir en aquest sector de l‟economia. En segon lloc, l‟augment de la dispersió de la població 

(urbanització difusa) també disminueix l'interès de les empreses en termes de mercat intern.  

Per acabar, el teixit productiu de la comarca és el més diversificat del conjunt de comarques 

catalanes, fet que afavoreix la transferència d‟innovacions entre sectors. La comarca també disposa 

d‟una oferta molt competitiva de serveis financers que és clau per donar suport a les iniciatives 

empresarials. En resum, la comarca se situa entre les capdavanteres en tecnologia i innovació i en les 

estructures de suport (com serveis empresarials i financers) i està ben posicionada quant a l‟accés als 

mercats i les infraestructures i serveis de suport al transport 

El Baix Penedès 

El Baix Penedès comparteix els mateixos reptes que l‟Alt Penedès pel que fa als temes socials i 

mediambientals. Caldria, però, canviar l‟èmfasi amb els temes i ampliar-ne el ventall. En el cas del 

Baix Penedès les estratègies de desenvolupament s‟han de centrar en la millora de les oportunitats 

laborals, també han de vetllar per un model de desenvolupament residencial i econòmic sostenible i 

millorar els serveis a les persones. Un altre repte important passa per augmentar els nivells de 

qualificació de la població i l‟oferta de serveis educatius i formatius. 

Finalment, calen esforços per a diversificar l‟economia, massa depenent en l‟actualitat de la 

construcció i el turisme i també per a incrementar la presència d‟activitats econòmiques de major 

valor afegit. En paral·lel, cal reforçar els serveis que poden ajudar a aquest canvi necessari en el 

model econòmic. En aquest sentit, cal potenciar els serveis de suport al transport de mercaderies i 

persones i els serveis financers. Els punts més forts de l‟economia del Baix Penedès són, en primer 

lloc, la seva posició geoestratègica respecte als mercats, tant regionals, com nacionals i internacionals. 

En segon lloc, el dinamisme econòmic enregistrat els darrers anys, que es desprèn del increment de 

població i que es trasllada en augments importants en la població ocupada i en l‟impuls de la iniciativa 

empresarial. 

El Garraf 

Altre cop, els reptes del Garraf se centren també en els aspectes socials i mediambientals. De fet, és, 

de les tres comarques, la que enregistra una pitjor situació (i també respecte al conjunt de comarques 

catalanes). Els indicadors mostren desequilibris importants entre l‟activitat productiva i la residencial. 

És a dir, que la comarca ofereix poques oportunitats laborals en termes de població que hi resideix. 

Sovint aquests desequilibris tenen impactes negatius en la mobilitat i en la provisió de serveis a les 

persones. Pel que fa a aquests últims, s‟enregistren importants millores al llarg de l‟any 2007. 

Tanmateix, l‟elevada densitat de població i la petita dimensió del Garraf limita força les possibilitats de 

creixement econòmic i residencial i esdevé encara més important el vetllar per un equilibri entre el 

desenvolupament econòmic i la sostenibilitat mediambiental i social. En aquest sentit, en un futur serà 

estratègic anar definint quines activitats productives poden contribuir en major mesura a aquest 

equilibri i oferir majors possibilitats de creixement econòmic i benestar social.  

A banda dels reptes relacionats amb el model econòmic i territorial, l‟Índex posa de manifest també 

un dèficit important pel que fa als serveis financers a la comarca i també dels serveis de suport a les 

activitats de transport.  
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El punt fort del Garraf és l‟elevada qualificació de la població i, en menor mesura, un important 

desenvolupament dels serveis educatius i formatius. No obstant això, aquest capital no es trasllada en 

una major presència d‟activitats d‟alt valor afegit. De fet, cal reforçar la presència d‟aquests sectors a 

la comarca si el Garraf vol competir en l‟economia global basada en la innovació. En conseqüència, cal 

apostar en un futur per aquestes activitats per tal de treure profit a aquest avantatge competitiu. 

D‟altra banda, aquestes activitats reforcen el model econòmic sostenible abans comentat.  

L‟accés als mercats és un altre dels punts forts del Garraf. En concret, és important la seva proximitat 

a la ciutat de Barcelona, ja que és un dels pols de concentració d‟innovació i d‟activitats basades en el 

coneixement 

Mapa 27: Sòls agraris. sistema d’informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC). Elaborat pel Departament 

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya a partir d’informació del Ministerio de Medio 

Ambiente. Pla Metropolità de Barcelona. Avanç de Projecte, Memòria, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'engegada del PTMBCN i el desenvolupament del futur PDU del Garraf 

Els municipis de la comarca del Garraf presenten un comportament conjunt com a sistema urbà força 

unitari, malgrat les seves marcades diferències de forma, caràcter urbà i mida. 

El PTMBCN proposa pel que fa al sistema d‟espais oberts, completar i estructurar les àrees actualment 

protegides amb una sèrie d‟espais de protecció especial d‟interès natural i ambiental que lliguin les 

anteriors àrees entre si i amb el front costaner. 

El Pla fixa estratègies de nucli per a tots els assentaments de la comarca, llevat del seu centre, format 

pel continu urbà de Vilanova-Roquetes. Aquest continu s‟identifica com una àrea de desenvolupament 

estratègic de nivell metropolità a desenvolupar a mig i llarg termini. 
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Si bé les grans bosses de sòl urbanitzable ja estan programades, la inclusió de noves infraestructures 

de transport i el nou pla de costa comarcal, han de fer revisar el planejament municipal per mitjà del 

pròxim Pla Director Urbanístic (PDU):  

Aquest, en conseqüència amb el PTMBCN, com objectius ha de recollir de forma integrada les 

següents qüestions:  

 El desenvolupament d‟àrees d‟extensió urbana ja previstes pel planejament urbanístic que 

requereixen certa redefinició per efecte de les noves propostes ferroviàries previstes al Pla. 

Aquest seria el cas d‟aquells sectors de planejament que, en funció de les posicions de les 

noves estacions, podien admetre intensificacions de la seva urbanitat fins convertir-se en 

àrees de nova centralitat, amb habitatge intensiu, activitat econòmica d‟oficines i comercial i 

equipaments qualificadors. En són exemples l‟anomenat Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú 

i els sectors de San Camil i Roquetes a Sant Pere de Ribes. Aquest seria també el cas dels 

sectors de la Plana a Sitges. 

 La definició física de les Àrees de Desenvolupament Estratègic de nivell metropolità a 

desenvolupar a mig i llarg termini, concretant la seva localització i extensió, les relacions amb 

la ciutat existent, els elements estructurals de la seva ordenació, els seus continguts pel que 

fa a usos i intensitats i el seu desenvolupament seqüencial : Entre les quals aquest pla 

sectorial destaca com a prioritàries a curt termini, un pla integral de desenvolupament de la 

costa dedicat al turisme, oci i augment de la qualitat de vida local, i aprofitament dels seus 

actius relacionats als ports, comercial, pesquer i d'esportius; el pol terciari dedicat a indústria 

avançada i I+D entre Roquetes i el terciari de l'antic Autòdrom; l'àrea d'especialització 

terciària de serveis en l'àrea oest de Sant Pere de Ribes; i el soterrament de les vies del tren 

en el seu pas per Vilanova i la Geltrú i Sitges. 

 Les àrees de nova centralitat de segon ordre que haurien de proveir d‟elements de referència 

urbana i equipament als teixits especialitzats de residència de baixa densitat: sobre el centre 

urbà i la nova estació de Canyelles, i a Olivella, on es pot generar un nou centre lligat a un 

nou sistema de transport públic d‟aportació. 

 La resolució de conflictes urbanístics ocasionats per la presència de concentracions 

d‟habitatges en sòl no urbanitzable o entre possibles desenvolupaments urbanístics i espais 

naturals reconeguts que es podrien resoldre amb transferències d‟edificabilitat sobre les àrees 

d‟extensió urbana abans plantejades i altres mecanismes urbanístics. 
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Mapa 28: Propostes d’espais oberts, assentaments i infraestructures de transport. El Garraf 2026. . Pla Metropolità de 

Barcelona. Avanç de Projecte, Memòria, 2008. 
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Il·lustració 3: Ports de la comarca del Garraf: Port de Vilanova i la Geltrú (672.228 m2, 812 amarradors, Pesca i Port 

comercial); Port d’Aiguadolç (82.733 m2, 742 embarcacions); Port de Vallcarca (490m tramo, sitges ciment); Port del Garraf 

(88.868 m2, 527 amarratges); Port Ginesta (107.445 m2, 1.038 amarradors). Pla de ports de Catalunya. Generalitat de 

Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 2007 
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Mapa 29: Distribució territorial de l’oferta d’instal·lacions nàutiques a Catalunya. Elaboració pròpia a partir de les mateixes 

instal·lacions, els plans d’usos de temporada de les platges dels municipis de Catalunya (any 2004), fotografies aèries i 

estimacions de l’equip redactor del Pla de Ports. Pla de ports de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de 

Política Territorial i Obres Públiques. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'adaptació del planejament municipal vigent al nou marc comarcal. 

Dels sis municipis de la comarca, els tres principals són els que tenen capacitat de sòl per a 

desenvolupar activitat econòmica d'escala. És per això que són sobre aquests tres (Vilanova i la 

Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges) on se centren les oportunitats estratègiques de futur de la 

comarca.  

Encara així és destacable que el planejament actual ha de bregar amb una població resident que ha 

crescut més que els llocs de treball (81% i 52%), respectivament, com a resultat de la reducció de 

l‟atur, el rejoveniment de la piràmide d‟edats, les àmplies oportunitats d‟ocupació metropolitanes i, 

sobretot, el creixement residencial del Garraf. 

El balanç oferta-demanda de llocs de treball ha continuat desequilibrant-se (350%) (11.000 llocs de 

treball de dèficit -31% de l‟ocupació) respecte al cens de l‟any 2001. 

La mobilitat exterior ha augmentat (de 5.000 a 14.000) degut a les millores de la xarxa ferroviària i de 

l‟autopista i a la insuficient creació de llocs de treball, compensada per la important dinàmica de 

l‟activitat turística i dels serveis, en general, i a l‟atractiu residencial, -mantenint el lloc de treball fora 

del „sistema urbà‟. 

Capacitat de sòl per activitat: 29.000 llocs de treball. Dinàmica 1991-2001: 13.000 – Previsió: 11.000, 

18-21 anys. 
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Les variables amb les quals emmarcàvem els escenaris d'habitatge en l'apartat anterior pogués ser 

que fossin canviants i posaria en qüestió la capacitat dels planejaments vigents a partir de l‟any 2016 

si l‟ocupació assoleix les previsions més optimistes. Si això es produeix, seria aconsellable prendre 

algunes mesures per donar sortida a aquesta demanda sense capgirar el planejament actual:  com 

hem comentat amb anterioritat, incrementar l‟oferta de sòl urbanitzable en els sectors amb bona 

accessibilitat territorial, incrementar la densitat del parc d‟habitatges de segona residència i en els 

processos de transformació de preexistències encara per legalitzar i augmentar la reforma interior. 

A més de les mesures descrites l‟inici d'aquest apartat respecte a les accions de desenvolupament de 

sòl, les mesures descrites a partir del planejament metropolità PTMBCN, cabria igualment remarcar, 

com destaquen Pie i Vilanova en el seu informe, i en relació amb l‟anàlisi realitzat, les següents 

consideracions i accions:  

 Millorar les comunicacions interiors de la comarca per construir progressivament un sistema 

urbà integrat. 

 Unir els parcs naturals del Foix, Olèrdola i Garraf, i protegir els connectors forestals i hídrics 

de connexió mar-muntanya. 

 Protegir els espais estratègics situats entre l‟autopista i la C-32b (antiga C-246) i també entre 

Vilanova i la Geltrú i St. Pere de Ribes com a reserva de sòl per a situar els equipaments 

comarcals i per a futures extensions urbanes. 

 Fer convergir la política fiscal lligada a les qüestions del territori i d‟urbanisme per fer una 

política conjunta sobre aquest espai. 

 Prosseguir en els propers anys el treball conjunt realitzat entre tots els municipis del Garraf i 

el Consell Comarcal i afrontar la redacció de figures de planejament supramunicipals. Instituir, 

a més, en el si del Consell Comarcal una figura específica que impulsi i coordini aquest treball. 

Finalment; en relació a cada municipi: 

 A Vilanova i la Geltrú, assegurar l‟articulació dels territoris que l‟envolten amb el nucli edificat 

per facilitar l‟ordenació del seu potencial en el futur. 

 A Cubelles, aprofitar les darreres oportunitats de consolidar el nucli i completar l‟ordenació de 

la façana marítima de la comarca. 

 A Sant Pere de Ribes, punt central del territori interior, preservar els terrenys estratègics com 

a espais de referència per al sistema urbà de futur. 

 A Sitges, consolidar el planejament aprovat i reservar les pedreres com a espais estratègics 

per a usos metropolitans. 

 A Olivella i Canyelles, donar estructura i solució urbanística al sòl residencial dispers 
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Mapa 30: Destacar la borsa de sòl més important de futur. L'eixample nord, en color ‘carn’.PGOU Vilanova i la Geltru. 

Revisió. 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 31: Destacar l'actual àrea estratègica en desenvolupament. La plana de Sitges. PGOU Sitges. 2006 
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Mapa 32: Àrea de desenvolupament i intensificació industrial a Roquetes, i àrea terciària, el Autòdrom. PGOU Sant Pere de 

Ribes. Àrea sud- Roquetes. Revisió. 2001 

Mapa 33: Àrea de sòl de Serveis a l'oest de Sant Pere de Ribes. PGOU Sant Pere de Ribes. Àrea centre urbà. Revisió. 2001 
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A manera de síntesi destacarem tres punts que han de liderar els criteris de desenvolupament 

econòmic de la comarca des del punt de vista territorial:  

 Atreure indústries amb alt valor afegit, sense deixar de banda les indústries més tradicionals, 

amb Vilanova i la Geltrú com pol de lideratge. 

 Apostar per un model turístic de qualitat, amb Sitges com a referent. 

No abusar de la urbanització del sòl per convertir el Garraf en una zona industrial, atès que en pocs 

anys es generaria un perfil de congestió i posaria en perill l‟aposta d‟atreure turisme de qualitat 

 



  
 

42 

 

Anàlisi Soci - Demogràfic i Econòmic 

Des del punt de vista econòmic i de població, la informació existent no és molt extensa i, en molts 

casos, no està posada al dia, sobretot quan es tracta de trobar informació a nivell municipal. Malgrat 

això, és possible generar una imatge aproximada del perfil econòmic de la comarca, que ens servirà 

de base per proposar el model de desenvolupament econòmic de la mateixa. 

La població del Garraf 

Com ja s‟ha observat anteriorment, la població del Garraf ha crescut exponencialment als darrers 

quaranta anys. Des de l‟any 1970 s‟ha incrementat en un 248%. Al mateix període, la població de 

Catalunya s‟ha incrementat a la vora del 140%, i l‟espanyola, 130%. 

Gràfica 2: Evolució de la població del Garraf respecte a la resta de l’Estat(índex 100=1970) 

L‟any 2008 la població a la 

comarca del Garraf va ser 

de 140.412 habitants (1,9% 

de la població total de 

Catalunya). En el període 

de 2001 a 2007 l‟ increment 

interanual ha estat del 4%, 

el de Catalunya va ser del 

2%. 

Vilanova i la Geltrú 

concentra el 46% de la 

població total, Sant Pere de Ribes el 20%, i Sitges el 19%. 

Els municipis del litoral concentren el 75% de la població total (considerant els municipis de Cubelles, 

Vilanova i la Geltrú i Sitges). 

Taula 7: Evolució de la població del Garraf entre els anys 1981 i 2008  

  
1981 1986 1991 1996 2001 2005 2008 Variació 

1981-2008 

Canyelles 565 597 730 1.291 2.158 3.127 3.783 569,6% 

Cubelles 2.214 2.458 3.149 4.175 7.326 10.617 12.773 476,9% 

Olivella 111 200 401 954 1.453 2.179 2.842 2.460,4% 

Sant Pere de Ribes 10.517 11.695 13.662 18.695 23.134 26.108 27.509 161,6% 

Sitges 11.844 11.889 13.109 16.801 19.893 24.470 26.225 121,4% 

Vilanova i la Geltrú 43.833 44.977 45.864 47.979 54.230 61.427 63.196 44,2% 

                  

Garraf 69.084 71.816 76.915 89.895 108.194 127.928 136.328 97,3% 

 

En aquest període, la població s‟ha pràcticament duplicat. Inclús la població de Vilanova i la Geltrú 

s‟ha incrementat en un 44%.  
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La població del Garraf  ha passat de representar l‟1,16% de la població de Catalunya al 1,9%. 

En relació amb el creixement de la població, aquest s‟ha degut, sobre tot, al moviment migratori. 

Aquest moviment migratori té dues components molt diferenciades, la de gent de la resta de 

Catalunya i de la resta de l‟Estat Espanyol, i la de gent procedent d‟altres països. 

Gràfica 3: Evolució del creixement poblacional a la Comarca del Garraf 

En relació amb la gent que arriba d‟altres 

parts de l‟Estat,  la procedència majoritària és 

de la resta de Catalunya, unes 5.000 persones 

a l‟any, i només unes 1.000 persones / any 

procedent de la resta de l‟Estat. La immigració 

exterior1 procedeix, majoritàriament, i com 

s‟observa sobre tot als tres darrers anys, 

d‟Amèrica, de la resta de la UE i de la resta 

d‟Europa excloent-hi la UE, en total entre 

3.000 i 3.500 persones / any. 

Gràfica 4: Procedència de la immigració interior 

  Gràfica 5: Procedència de la immigració exterior 

Gràfica 6: Saldo migratori Comarca del Garraf 

Tanmateix, analitzant el moviment 

migratori total per municipi, s‟observa que 

als darrers cinc anys, Cubelles ha crescut 

en unes 1.000 persones / any, molt per 

endavant de la resta, excepte Vilanova a 

l‟any 2003. Als darrers anys, el moviment 

migratori total ha disminuït 

considerablement, tendència que es 

reflexa de forma clara a la gràfica amb la 

                                                
1
 Els anys 2001, 2002 i 2003 no s'han publicat les dades sobre immigració exterior per la falta d'exhaustivitat que presenten 

(aquests fluxos tendien a incorporar-se directament en el Padró continu d'habitants per la via de les altes padronals per omissió 
d'inscripció anterior). A partir de l'any 2004 es tornen a publicar els fluxos d'immigració exterior perquè el nombre total de 
moviments té una exhaustivitat raonable, tot i que presenta un elevat nombre de no consta en la variable país de destinació. 
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línia que representa les dades per el total del Garraf, on el saldo migratori de l‟any 2007 no ha arribat 

a les 1.000 persones. 

La piràmide demogràfica de la comarca mostra un cert rejoveniment marcat per aquesta immigració, i 

és una població marcadament més jove que la de la mitjana de Catalunya. 

Gràfica 7: Piràmide demogràfica del Garraf 

La distribució d‟aquesta població pel 

territori no és homogènia. Olivella, Sant 

Pere de Ribes i Canyelles, totes tres 

tenen un percentatge de població 

menor de 14 anys per sobre del 16%, i 

tant Olivella com Canyelles tenen 

menys del 10% de la població per sobre 

dels 65 anys. El municipi que major 

percentatge de població de més de 65 

anys té és Vilanova i la Geltrú, amb més 

d‟un 14%. 

Gràfica 8: Distribució dels grups d’edat de la població per municipi 

 

 

 

 

 

Principals característiques de cada municipi des del punt de vista soci - 

demogràfic i econòmic 

Una altre perspectiva que és interessant per entendre la dinàmica poblacional del Garraf, i les 

expectatives i necessitats que aquesta podria generar i requerir d‟un Pla com el que es presenta a 

aquest document és quina és la composició de la població en relació a determinades variables de 

referència: percentatge d‟estrangers, perfil social, ocupació i estudis i, des del punt de vista del 

municipi, el PIB municipal i la composició, en relació amb la seva antiguitat, del parc de vivendes.  

Malauradament, no hi ha dades recents que permetin fer una anàlisi comparativa a nivell municipal 

d‟aquestes variables. A la taula següent es mostren les dades referides al cens de l‟any 2001, l‟últim 

disponible. No serà fins al 2011 que tinguem dades noves que ens permetin fer una anàlisi més 

acurada.  
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Taula 8: Anàlisi comparativa de variables de referència per els sis municipis. Cens 2001 

D‟acord a les dades, Olivella i Sitges eren els municipis amb major percentatge de població 

estrangera, molt per sobre de Cubelles i Canyelles.  

Vilanova i la Geltrú representava aproximadament el 50% del  PIB de la Comarca, seguida de Sitges, 

seguida de Sitges amb el 23%, i de Sant Pere de Ribes, amb el 14%.  

És important ressaltar la composició diferent que té el  perfil social als diferents municipis. Sitges 

destaca amb un 54% de directius i tècnics, i nomes un 4% d‟obrers, en relació amb el 33% i 12% 

respectivament de Vilanova, o el 30% i 11% respectivament de Sant Pere. 

En relació amb el sector d‟activitat, el 85,1% de la població estava ocupada al sector serveis a Sitges, 

mentre que Vilanova i Sant Pere tenien un 62,3% i un 66,1% respectivament. Vilanova, en canvi, té 

un 19,7% de població ocupada al sector industrial, per només un 4,2/ de Sitges o un 9,7% a Sant 

Pere de Ribes. 

A l‟any 2001, Vilanova, Sitges i Sant Pere tenien un alt percentatge de vivendes iniciades abans de 

l‟any 1980, mentre que Olivella, Canyelles i Olivella tenien un percentatge molt alt de vivendes 

iniciades desprès d‟aquest any.  

Canyelles i Olivella tenen el percentatge més alt de vivendes de més de 90 metros quadrats, a la vora 

del 68%. 

Finalment, Sitges és el municipi amb una població amb nivell d‟estudis més alts, un 24% tenien 

estudis de tercer grau. Vilanova i Sant Pere tenien un 29% de la població amb estudis de primer grau. 

Una altre data que prové del Cens del 2001 és la relacionada amb lloc de residència / lloc de treball, i 

també creiem que és important mencionar-la, donat que no hi ha dades més recents 

La Renda Familiar Bruta Disponible 

Una indicació del nivell d‟ingressos de la població i de la seva capacitat de despesa és l‟índex de la 

Renda Familiar Bruta Disponible (RFBD).  

Només existeixen dades per a municipis de més de 5.000 habitants. En números absoluts, la RFBD ha 

crescut de forma significativa entre l‟any 2000 i l‟any 2004. Al 2004, Vilanova tenia una Renda Familiar 

Estrangers PIB

Perfil social Ocupació Vivenda Estudis

Directius i 
tècnics

Obrers Serveis Indústria

Abans 
de 

1980

Entre 
1980-

2001

> 90 m2 3er grau 1er grau

Canyelles 7,5% n.d. 34% 14% 58,9% 13,9% 22% 78% 69% 11% 26%

Cubelles 9,4% 136,8 33% 10% 58,9% 8,4% 34% 66% 49% 11% 24%

Olivella 18,8% n.d. 30% 16% 62,3% 4,0% 18% 82% 68% 12% 25%

Sant Pere de Ribes 13,8% 262,9 30% 11% 66,1% 9,7% 50% 50% 57% 11% 29%

Sitges 22,8% 436,7 54% 4% 85,1% 4,2% 65% 35% 41% 24% 20%

Vilanova i la Geltrú 11,9% 1.013,9 33% 12% 62,3% 19,7% 71% 29% 51% 12% 29%

Comarca del Garraf 14,2% 1.882,3 36% 10% 67,3% 13,7% 61% 38% 51% 14% 27%

Barcelona 15,4% 41.365 46% 7% 70,0% 18,0% 92% 8% 30% 20% 23%

Catalunya 13,5% 135.708,88 34% 13% 84,0% 10,1% 77% 23% 44% 13% 26%
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Bruta Disponible de quasi 794 milions d‟euros, Sitges de 377 milions d‟‟euros, Sant Pere de Ribes de 

330 milions d‟euros i Cubelles, de 139 milions d‟euros.  

Gràfica 9: RFBD i RFBD per habitant als municipis del Garraf 

En RFBD per habitant també ha crescut de forma significativa. La més alta és la de Sitges, 15.800 

euros a l‟any 2004, seguit de Cubelles, 13.800, Vilanova i La Geltrú, 13.200 i Sant Pere de Ribes, 

12.800.  

Gràfica 10: Evolució de la RFBD per habitant en relació a la resta de Catalunya 

Si s‟analitza la RFBD per 

habitant dels municipis de la 

comarca en relació a la resta 

de Catalunya, s‟observa que la 

de Sitges ha disminuït, un 

4,8%, i les de la resta han 

augmentat, Cubelles un 14%, 

Sant Pere de Ribes un 4% i 

Vilanova i La Geltrú un 3,3%. 

En aquests cinc anys, el pes 

relatiu de la RFBD dels 

diferents municipis respecte a 

la del total de la comarca ha 

variat també de forma significativa. 

Gràfica 11: Pes relatiu de la RFBD al total de la comarca 

A la gràfica s‟observa que Cubelles ha 

incrementat el seu pes relatiu, passant del 

6% al 8,5%, un increment del 41%. 

La resta de municipis han disminuït el seu 

pes relatiu, un 1% Sant Pere de Ribes, un 
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2% Vilanova i la Geltrú i un 5% el municipi de Sitges2. 

Si s‟analitza la RFBD en funció dels recursos, només hi ha dades disponibles fins l‟any 2003, però 

s‟observa una baixada important del pes relatiu de la remuneració dels assalariats a Sant Pere, a 

Sitges i a Cubelles al darrer any, i menys important per Vilanova. És important que aquesta 

component té un pes significativament menor per Sitges, al voltant del 58%, que per la resta de 

municipis, que es mouen entre el 64% i el 66%. 

El pes d l‟excedent brut d‟explotació, per contra, és significativament més alt a Sitges, en torn al 20%, 

seguit de Sant Pere de Ribes i Cubelles. Vilanova té el percentatge més baix de tots. 

 Les remuneracions socials són més importants a Vilanova, representen una mica més que el 16%, i 

són menys importants a Sitges, on no arriben al 11%. 

Gràfica 12: RFBD per recursos, composició percentual  

Si s‟agafen les dades de l‟any 2003, i es compara la composició de la RFBD a cada municipi, es veuen 

clarament les diferències esmentades, els excedents d‟explotació són significativament més importants 

a Sitges, i la remuneració d‟assalariats i les prestacions socials tenen un major pes a Vilanova.  

                                                
2 És necessari recordar que només es disposa de les dades dels quatre municipis, no hi ha dades de Canyelles i d‟Olivella, per la 
qual cosa aquesta reflexió únicament es pot fer com una aproximació a la realitat. Tanmateix, una vegada estiguin disponibles 
les dades d‟anys més recents serà necessari analitzar de nou aquesta evolució. 
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Atur 

L‟atur a la comarca està evolucionant de forma similar a com s‟està comportant a la resta de 

Catalunya. Al llarg de tot l‟any 2008 s‟ha incrementat de forma important, arribant a més de 8.000 

persones al final de l‟any. A la gràfica de la dreta s‟observa com s‟ha incrementat ininterrompudament 

l‟atur a partir del mes d‟octubre del 2007. En total, des de gener de l‟any 2007 a desembre de l‟any 

2008 l‟atur s‟ha incrementat en un 64,7%. 

Gràfica 13: Evolució de l’atur a la comarca del Garraf als darrers anys 

 

 

 

 

 

 

Analitzant les dades per municipi, al mateix període, l‟atur a Cubelles ha crescut un 90%, a Sant Pere 

de Ribes un 72%, a Olivella un 70%, a Canyelles un 67%, a Vilanova un 66% i a Sitges un 44%. 

Gràfica 14: Evolució de l’atur mes a mes per municipi 
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Gràfica 15: Evolució de l’atur en funció de l’edat, el nivell d’estudis i el sector d’activitat 

L‟atur ha afectat de forma molt diversa a 

diferents segments de població i a diferents 

segments d‟activitat econòmica. 

Segons el perfil d‟edat, l‟impacte de l‟atur és 

molt diferent. Entre els menors de 25 anys al 

mateix període la taxa d‟atur ha crescut un 

70,6%, entre els de 26 a 34 anys, un 87,7%, 

entre els de 35 a 44 anys, un 66,2%, entre els 

de 45 a 54 anys, un 51,22%, i entre els de més 

de 55 anys, un 41,7%. 

Segons el nivell acadèmic, el segment en el que 

més ha crescut l‟atur és entre els que tenen els 

estudis primaris acabats, un 106%, seguit dels 

que tenen els estudis primaris incomplets, un 

62,4%. Entre els que tenen estudis universitaris 

de primer cicle, la taxa d‟atur ha crescut un 

60,5%, i entre els que tenen estudis 

universitaris de segon cicle, un 40,7%.  

Segons el sector d‟activitat, l‟atur al sector 

d‟agricultura ha crescut un 77,3%, a la 

indústria un 48,6%, al sector de la construcció 

un 195,5%, i al sector serveis un 50,1%. 

 

Indicadors socials 

Els principals indicadors que s‟utilitzaran seràn el nombre d‟assalariats, el nombre d‟autònoms, el 

nombre de contractes i es relacionaran amb l‟atur registrat.  

Gràfica 16: Indicadors sectorials generals 

Al Garraf el sector de major 

importància és el de serveis. Com 

s‟observa a la gràfica, i d‟acord a les 

dades de  l‟any 2007, en nombre 

d‟assalariats d‟aquest percentatge es 

compleix, amb un percentatge 

lleugerament menor d‟assalariats en 

el sector de la construcció. No és el 

cas en el dels d‟autònoms, on el 

percentatge del sector serveis és molt 
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més alt, i baixa molt, fins el 5% el percentatge en el sector industrial. En el nombre de contractes 

aquest efecte és encara major, i el nombre de contractes en indústria no arriba al 4%, i el de serveis 

supera àmpliament el 80%.  En relació amb l‟atur, el del sector serveis està una mica per sobra del 

70%. 

Si s‟analitzen aquestes dades per municipi s‟observen algunes diferències significatives.  

Gràfica 17: Indicadors sectorials per municipi 

 

S‟observa la gran importància que té el sector de la construcció a Canyelles, Cubelles i Olivella, fins i 

tot a Sant Pere de Ribes, la gran importància del sector serveis, sobretot a Sitges, i a Sant Pere i 

Vilanova, la importància en llocs de treball del sector industrial per Vilanova i Canyelles, i com es 

visualitza l‟atur relacionat, en termes relatius, més amb l‟activitat lligada a la indústria que a qualsevol 

altra (dades comparatives per l‟any 2007).  

 Una altra informació interessant és comparar les mateixes dades entre municipis, en funció del sector 

d‟activitat, i en relació a la distribució de la població.  

Gràfica 18: Comparació dels indicadors sectorials per municipi i sector d’activitat 
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En tots el casos s‟ha posat com a referència la composició de la població de la comarca. A la gràfica 

del sector industrial s‟observa com Vilanova té un pes específic molt fort, quasi el 80% dels assalariats 

i prop del 75% dels contractes es realitzen a Vilanova. Sitges pràcticament no té cap pes, i Sant Pere 

sí, encara que menor que el de la seva població en conjunt. A la gràfica del sector de la construcció 

s‟observa el pes específic del sector a Sant Pere de Ribes i Cubelles i a la gràfica del sector serveis es 

pot observar el pes específic de Sitges, als assalariats i contractes, i de Vilanova en els contractes. 

PIB comarcal 

Gràfica 19: Evolució del PIB de la comarca 

El PIB de la comarca ha crescut de forma 

mantinguda els darrers anys, de forma similar al 

de Catalunya.  

Entre els anys 2001 i 2007 el PIB a Catalunya va 

créixer un 19,13%, i a Garraf un 19,12%, 

pràcticament el mateix. 

Però aquest creixement no ha estat homogeni. 

L‟any 2004 el Garraf va créixer menys que 

Catalunya, però els anys 2006 i 2007 va créixer 

significativament per sobre de la resta de 

Catalunya.  

El PIB del Garraf representa el 1,29% del PIB de 

tota Catalunya. 

 

Gràfica 20: Composició del PIB en relació a Catalunya 

Al PIB del Garraf a l‟any 2006 tenia una 

importància molt més alta el sector de la 

construcció que  al conjunt de tot Catalunya. El 

sector agrícola i el sector industrial tenen un pes 

menor, mentre que el pes del sector serveis era 

molt semblant, mig punt més alt al conjunt de 

Catalunya. 

Activitat econòmica 

L’IAE 

Encara que només hi ha dades fins a l‟any 2002, és interessant analitzar les dades de l‟IAE per grans 

sectors d‟activitat de manera que es pugui tenir una idea de la tipologia de petites empreses de la 

comarca. 
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Gràfica 21: Evolució del número de llicències d’IAE en funció del sector d’activitat 

Al període 1994-2002 es va 

incrementar el  nombre 

d‟empreses en més d‟un 

60%. 

A la gràfica s‟observa que 

més d‟un 40% de les 

empreses eren de serveis i 

comerç llevat el detall, i que 

comerç detall i construcció a 

l‟any 2002 tenien un nombre 

molt similar d‟empreses, però el primer s‟havia estancat, mentre que el segon creixia de forma molt 

important, a l‟igual que el nombre de professionals i artistes. 

Empreses  

Gràfica 22: Empreses registrades al Règim General de la Seguretat Social 

Des de l‟any 2005 el nombre d‟empreses 

registrades a la Seguretat Social ha crescut 

de forma continuada. En el tercer trimestre 

de l‟any 2008 hi havia més de 4.300 

empreses al Garraf, un 47% d‟elles 

ubicades a Vilanova, un 25% a Sitges, un 

17% a Sant Pere de Ribes, un 7,6% a 

Cubelles, un 1,5% a Canyelles i un 1,1% a 

Olivella. 

Al gràfic s‟observa un increment progressiu 

del nombre d‟empreses del sector serveis, 

encara que els dos darrers trimestres de 

l‟any 2008 hi ha una baixada, que és més 

notòria al sector de la construcció, on la 

davallada en el nombre d‟empreses s‟inicià 

al segon trimestre de l‟any 2007. El nombre 

d‟empreses industrial va disminuint lenta 

però progressivament.    

En total, el 75,1% de les empreses del 

Garraf són del sector serveis, i un 16,9% 

del sector de la construcció. A Sitges, més 

d‟un 87% de les empreses són de serveis. A 

Olivella, Canyelles, Cubelles i Sant Pere de 

Ribes el sector de la construcció té una 

importància cabdal, ja que més d‟un 30% 
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són empreses de la construcció al primer, i entre un 26,7% i un 29,2% a la resta.  

Gràfica 23: Grandària mitjana de les empreses del Garraf 

A l‟any 2006, la mida mitjana de les 

empreses del Garraf estava a l‟entorn de 

les 6,5 persones. A Vilanova 

s‟incrementa fins el 7,25,i a Sant Pere de 

Ribes està al voltant del 6,75. A Cubelles 

s‟incrementà molt entre l‟any 2003 i l‟any 

2004, i és propera a la mitjana de la 

comarca. A Sitges és de 5 persones, a 

Olivella de 4,3 i a Canyelles, de 4.  

Perfils econòmic dels municipis 

Amb les dades de la base de dades de la Diputació de Barcelona és possible analitzar el perfil 

d‟activitat econòmica de cada un dels sis municipis, a traves de l‟índex d‟especialització territorial. 

L‟índex d‟especialització indica el grau d‟especialització en un sector econòmic que té un territori 

respecte un altre. Es mesura comparant el pes que cada sector econòmic té en aquests dos territoris. 

Si el valor de l‟índex és 100 o al voltant de 100 el territori analitzat té una especialització en el sector 

similar a la de l‟altre territori, si és més alt que 100 és que està relativament especialitzat i si s‟apropa 

a 0 és que no ho està. Detecta concentracions d‟activitats més acusades que a la mitjana de l‟àmbit 

determinat. Als següents gràfics es mostra el perfil d‟especialització dels municipis del Garraf. És 

important tenir en compte que és un índex comparatiu, en aquest cas en relació al total de la 

Comarca. 

Gràfica 24: Índex d’especialització en funció del centres de cotització. Índex respecte a la resta de la Comarca del Garraf 

Els perfils de cada un dels municipis són molt específics. Canyelles té alts valors en agricultura, 

ramaderia, caça i silvicultura, administració pública, defensa i seguretat social obligatòria i, en menor 
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grau, transports, emmagatzematge i comunicacions i construcció. A Cubelles, destaquen la producció 

/ distribució d‟energia elèctrica, gas i aigua, administració pública, defensa i seguretat social 

obligatòria i agricultura, ramaderia, caça i silvicultura. A Olivella, destaca la producció / distribució 

d‟energia elèctrica, gas i aigua i administració pública, defensa i seguretat social obligatòria per sobre 

de tots els altres. A Sant Pere de Ribes, amb un perfil més divers, destaquen la producció / distribució 

d‟energia elèctrica, gas i aigua, les indústries extractives, la construcció, agricultura, ramaderia, caça i 

silvicultura. A Sitges, el major valor de l‟índex es correspon amb les llars que ocupen personal 

domèstic, l‟hostaleria, l‟agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, altres activitats socials i de serveis 

prestats a la comunitat, i les indústries extractives. Vilanova, finalment, té un perfil molt diversificat, 

on destaquen la intermediació financera, la indústria manufacturera, les activitats sanitàries i 

veterinàries, l‟educació, el comerç i l‟activitat immobiliària i de lloguer.   

Usos del sòl   

A l‟apartat d‟anàlisi territorial s‟ha fet una anàlisi exhaustiva de la realitat territorial del Garraf. A 

aquest punt es vol fer menció específica a tres variables rellevants per a l‟anàlisi econòmica. 

Gràfica 25: Evolució de la superfície cadastral urbana  

La primera té a veure amb l‟evolució de la superfície 

cadastral urbana. Només hi ha dades fins 2006, però es 

veu, en conjunt, un augment entre 2003 i 2005, i una 

lleugera disminució al 2006. És important notar que la 

disponibilitat de sòl no està lligada ni a la població actual, 

ni a la grandària del municipi.  

Mapa 34: Cobertes de sòl i usos del sòl al Garraf 

 

La segona té a veure amb l‟ús del sol pròpiament dit. 

En els mapes següents es mostra la distribució de les 

cobertes de sòl i els usos de sòl de la comarca.  

El sòl urbà compacte es concentra als centres dels 

nuclis urbans, sobre tot de Sitges, Sant Pere de Ribes, 

Vilanova, Cubelles, l‟urbà lax està molt distribuït per 

tot el territori, sobre tot a Canyelles i Olivella, l‟ús 

industrial i comercial està concentrat de forma molt 

important a Vilanova, i destaquen les àrees portuàries 

com àrees d‟oportunitat. 

En aquest segon mapa es veu molt millor la 

concentració de sols industrials, molt lligats a Vilanova 

i La Geltrú, i les canteres en Sitges, els terciaris, molt 

dispersos a Sitges i amb una forta concentració en 

una àrea quasi única a Sant Pere de Ribes. 
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Gràfica 26: Distribució de la tipologia de vivendes per municipi 

La tercera, finalment, té a veure amb la 

distribució de la tipologia de vivendes als 

municipis. Malauradament, les darreres 

dades disponibles són de l‟any 2001. 

Vilanova i la Geltrú tenia pràcticament un 

70% d‟habitatges principals, Sant Pere de 

Ribes un 68%, Olivella un 62%, Sitges a 

prop del 50%, i tant Cubelles com Canyelles 

estaven al voltant del 38%.  

Gràfica 27: Llicenciés d’obres per municipi als darrers anys 

Analitzant  com ha evolucionat el nombre de 

llicències d‟obres concedides als darrers anys, 

la mitjana del Garraf ja denotava un descens 

a l‟any 2007, però a Sant Pere de Ribes es va 

produir un increment important aquest any. 

Vilanova i la Geltrú, després d‟un increment 

quasi continuat des del 2002, a l‟any 2007 té 

un descens de gairebé un 20%. Sitges 

incrementà de forma important les llicències 

concedides al 2006, però va disminuir al 2007.Canyelles presentà increments importants els anys 2004 

i 2005, a l‟igual que Cubelles. A Olivella les fluctuacions són menors. 

Pressupostos municipals 

Per últim, a aquesta secció del document s‟analitza l‟evolució dels pressupostos municipals d‟ingressos 

i despeses dels municipis del Garraf.  

Gràfica 28: Evolució dels pressupostos municipals 

Tots els pressupostos 

municipals s‟han 

incrementat de forma 

important als darrers 

anys. Canyelles ha 

passat d‟un pressupost 

de 2 milions d‟euros a 

l‟any 2000 a un de 

quasi 12 milions 

d‟euros a l‟any 2007. 

Cubelles no ha 

incrementat gaire el seu pressupost, a la vora de 12,5-13 milions d‟euros els dos anys, Olivella , de 6 

milions a 8,5 milions, amb un increment molt gran els anys, Sant Pere de Ribes, de 15 a 25  milions, 

Sitges, de 21 a 55 milions, i Vilanova i la Geltrú, de 40 a 67. 
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Gràfica 29: Pressupostos municipals d’ingressos i despeses 
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L‟estructura d‟ingressos i despeses dels diferents ajuntaments és molt diversa.   

A Canyelles, el pressupost ha crescut pràcticament un 100% entre l‟any 2006 i l‟any 2007, i s‟han 

incrementat de forma molt important els ingressos provinents de taxes i altres ingressos i el de 

transferències de capital. Les despeses s‟han derivat en un gran percentatge en actius financers. 

A Cubelles l‟evolució ha estat més sostinguda, amb un increment important dels impostos directes i de 

les transferències corrents.  Les despeses de personal i, sobre tot, de bens corrents i serveis, han 

crescut de forma important a aquest període, així com les transferències corrents. 

A Olivella el pressupost de 2003 i 2005 presentava un creixement important, i a l‟any 2006 hi ha hagut 

una disminució de més del 50%. Els ingressos han estat basat principalment en taxes i altres 

ingressos, i les despeses, en inversions reals. 

A Sant Pere de Ribes, el pressupost va créixer de forma significativa fins l‟any 2004, amb una 

disminució important a l‟any 2005 i un creixement posterior progressiu. Han pujat molt els impostos 

directes i les transferències corrents, i han disminuït les taxes i altres ingressos. 

A Sitges el pressupost ha crescut quasi un 80% entre l‟any 2004 i l‟any 2007. Han crescut els 

impostos directes, les transferències corrents, els ingressos patrimonials i  l‟alienació d‟inversions 

reals. A les despeses, ha crescut el personal, els bens corrents i serves, i les inversions reals. 

A Vilanova i la Geltrú, excepte un pic a l‟any 2002, l‟increment anual ha estat progressiu. En relació als 

ingressos, han crescut els impostos reals i les transferències corrents, i a les despeses han crescut el 

personal i els bens corrents i serveis. 

Gràfica 30: Pressupost agregat del pressupostos municipals. Estructura de financiació de la comarca en el seu conjunt 

 

Si es fa el pressupost agregat de la comarca, i es comparen els anys 2000 i 2007, s‟observa, per una 

part, que el total de dels pressupostos s‟ha quasi duplicat, passant dels 100 milions d‟euros a 180 
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milions d‟euros. D‟altra part, s‟observa que l‟estructura de finançament de la comarca ha variat al llarg 

d‟aquests anys, amb una disminució percentual de la importància de les taxes i altres ingressos i un 

augment significatiu de les transferències corrents, els ingressos patrimonials, l‟alienació d‟inversions 

reals, i una disminució dels passius financers. És important ressaltar que el pes dels impostis, directes 

i indirectes, ha sofert un lleuger increment. 

 

Des del punt de vista de les despeses, la importància relativa de la partida de personal es manté, 

augmenta la despesa en bens corrents i serveis, i disminueix la partida d‟inversions reals.   

S‟hauran d‟analitzar les dades agregades i desagregades de l‟any 2008 i els pressupostos per el 2009 

quan estiguin disponibles, donat que l‟escenari de crisis haurà afectat, i molt, tant al muntant total 

dels pressupostos com a la seva estructura d‟ingressos i despeses. 

Conclusions 

A manera de resum d‟aquest capítol, hi ha una sèrie de punts que val la pena ressaltar: 

 Hi ha diferències importants entre els perfils dels habitants de cada un del municipis, tant en 

nivell de renda com en perfil soci – demogràfic i en la composició de la RFBD.  

 La població del Garraf ha crescut molt més que la mitjana de la població de Catalunya els 

darrers anys 

 Aquest creixement està provocat, en bona mesura, per nous residents, sobre tot als municipis 

de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sant Pere de Ribes. La procedència dels nous residents es, 

principalment de la resta de Catalunya, d‟Amèrica, i de la resta de la UE i de la resta d‟Europa.  

 Aquest fet ha provocat un increment de la importància del sector de la construcció, 

relativament molt important als municipis esmentats. Això es reflexa en la composició del PIB 

comarcal, al qual el sector de la construcció té una importància molt més alta que a la mitjana 

de Catalunya. 

 L‟estructura demogràfica de la comarca és relativament més jove que la mitjana de 

Catalunya, i hi ha diferències significatives entre els municipis. La població més jove està als 

municipis més petits, i la més envellida, a Vilanova. 

 Des del punt de vista econòmic, Vilanova és el principal generador de PIB de la comarca, amb 

prop del 54% del total. Té un perfil bàsicament industrial i comercial, amb una economia 

bastant diversificada. Sitges té un  perfil molt basat en el turisme, i Sant Pere de Ribes té una 

gran base residencial. A Olivella, Canyelles i Cubelles, el sector de la construcció ha adquirit 

una gran importància, i probablement seran els municipis que més patiran l‟actual crisi del 

sector immobiliari. A Canyelles, Cubelles i Olivella, el sector de la construcció té una 

importància relativa molt alta.  
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Resum de les entrevistes mantingudes 

Entrevistes i sessions de treball 

Durant els últims dies del mes de Setembre i primers del mes d'Octubre del 2008 es van portar a 

terme una sèrie d'entrevistes i grups de treball que van constituir el punt de partida del Pla de 

Desenvolupament Econòmic de la Comarca del Garraf. El grup d‟entrevistes i les persones que van 

formar part de les tres sessions de treball representen un nodrit grup d'agents que han donat a 

aquest document de partida una visió transversal i integral dels aspectes crítics i temes clau per al 

futur desenvolupament sectorial de la comarca.  

La pluralitat d'opinions i l'actitud compromesa han resultat d'especial importància per avaluar el desig 

de treballar en conjunt per un futur competitiu per a la comarca. En aquestes sessions s'ha desprès 

un alt nivell de cooperació i mostrat un destacat sentit de la responsabilitat.  

Aquestes sessions s'han portat a terme en un moment de crisi econòmica mundial, i per tant els 

temes tractats cobrarien encara major importància, si cap, per la necessitat de donar resposta al futur 

econòmic de la comarca. Així mateix s'ha destacat l'oportunitat d'aprofitar aquesta circumstància per a 

conjuminar forces i coordinar accions de futur.  

El treball la síntesi del qual aquí s'exposa mostra els aspectes més destacats de les sessions 

participatives. Aquests mostren el reconeixement que el Garraf requereix d'una visió i esforç comú per 

a poder desenvolupar una estratègia econòmica, social i mediambiental sostenible i sostinguda. I que 

aquest camí és l'únic possible per a la comarca. 

Responsabilitat del Pla de Desenvolupament i de l'Oficina de Promoció Econòmica 

La responsabilitat i necessitat del pla ha tingut el suport de tots els entrevistats, i se n'han destacat 

diferents aspectes importants en la definició dels seus objectius. La conjuntura econòmica en la qual 

aquest pla s'està desenvolupant, ha fet que s'hagi suscitat un especial interès pel mateix. Aquest fet 

ha constatat la necessitat de plantejar una visió comuna de comarca de la qual s'emmalalteix, però 

que es demanada i defensada.  

Es creu fonamental que a través d'aquest pla s'aconsegueixi trobar els mínims comuns denominadors 

en els quals els sis municipis puguin establir punts de col·laboració. Aquests ajudarien a dissenyar vies 

per a la millora de la competitivitat comarcal o fins i tot a escala Catalunya. Així mateix és important 

que el pla desenvolupi instruments de consens que potenciïn els actius de la comarca. Aquests han de 

tenir la capacitat de gestionar o coordinar de forma conjunta aquelles iniciatives que tinguin caràcter 

comarcal i que constitueixin un reforç i complement a les estratègies locals.  

Encara així, es creu que en una conjuntura econòmica com en la que ens trobem, la creació d'una 

oficina de promoció econòmica que des de pla es podria constituir, hauria de ser capaç de tenir 

estructura pròpia, i estar sempre supeditada a l‟autogestió. Hauria de ser la seva funció complementar 

projectes que realitzen altres institucions de la comarca i coordinar iniciatives ja en marxa. Hauria de 

generar recursos propis i que el seu finançament no depengués dels ajuntaments. Igualment s'entén 

que aquesta agència no hauria de basar el seu objecte en una base d'identitat de comarca, sinó més 

aviat en la idea de complicitat sectorial que aquest pla ha de generar entre els municipis i agents de la 
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comarca. S'ha proposat per alguns agents, que en la mesura del possible, tinguin capacitat de gestió 

independent i personalitat jurídica pròpia. La capacitat de gestió de comunicació entre totes les 

iniciatives i agents de la comarca es converteix en un objectiu prioritari. Enumerem les principals 

reflexions sobre la iniciativa:  

 Complementar projectes o incentivar altres que no es realitzen per administracions o 

institucions locals.  

 Generar projectes i recursos propis.  

 No dependre dels pressupostos dels ajuntaments.  

 Basar el seu objecte en la idea de complicitat sectorial i coordinació d'iniciatives econòmiques 

comunes.  

 Mantenir capacitat de gestió i, en un temps raonable, tenir personalitat jurídica pròpia.  

 Ha de jugar un paper important en la comunicació de les accions de les administracions a la 

societat i dels agents comarcals, quant a promoció econòmica es refereix. 

Línies de treball per a l'anàlisi del Garraf 

En les sessions de treball es comparteix la idea que el pla de desenvolupament ha de partir des de la 

necessitat de trobar una visió comuna i integral de comarca. Aquesta visió ha de dur associada una 

coordinació més decidida entre les estratègies econòmiques i col·laboració pública a l'hora de 

descriure una full de ruta comuna.  

Un altre aspecte important que ha de contenir aquest pla ha de ser l'enteniment de la complexitat 

inherent a una comarca que desenvolupa paral·lelament lligams d'interès econòmic tant amb l‟Alt 

Penedès com amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. Entendre aquesta dualitat que es reflecteix en 

els diferents vectors de desenvolupament dintre de les empreses i les administracions de la comarca 

es pot convertir en un element diferencial i de competitivitat en les propostes que es proposin.  

És per això que el pla ha de generar iniciatives que entenguin la transversalitat de la promoció 

econòmica, no només des d'un punt de vista econòmic i d'ocupació, sinó fins i tot des de coordinació 

en polítiques d'usos del sòl o mobilitat.  

En última instància, el pla ha de ser capaç d'entendre la complexitat conjuntural de la dependència 

tinguda fins a avui sobre el sector de la construcció. Avui ja existeix una consciència que el territori és 

limitat. Així mateix la nova conjuntura del sector, en la qual el propi estat espanyol es troba immers, 

mostra que l'objectiu futur de l'economia comarcal passa per altres marcs d'acció. Necessàriament 

s'ha d'apostar per una economia de serveis, indústria avançada i, en definitiva, per iniciatives de poc 

consum de sòl.  

Visions i actius del Garraf per als reptes de futur de la comarca 

Actualment el Garraf ha arribat a cotes de creixement residencial mai vistes en tota la seva història. 

Això s‟atribueix directament a l‟efecte que ha tingut el creixement de la població i el seu desplaçament 
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de Barcelona cap a la corona metropolitana. El que ha provocat una dependència no només a 

l'economia de la construcció sinó un augment de població que la comarca no ha sabut absorbir. A més 

aquesta població en un nombre considerable no està domiciliada a la comarca per motius 

fonamentalment d'eficiència en el desenvolupament de la vida quotidiana. Això s'exemplifica amb la 

manca de serveis bàsics o de les dotacions municipals necessàries per al desenvolupament d'una vida 

familiar i personal completa.  

La comarca té una qualitat de vida elevada i una estructura territorial definida. Els seus actius i la seva 

posició geoestratègica són reconeguts per tots els entrevistats. Encara així el sentir general és que el 

Garraf no aprofita ni els seus potencials ni les fortaleses. Hi ha una clara descoordinació en la seva 

gestió i una falta de lideratge polític obertament declarat. El repte d'aquesta comarca no passa per 

estratègies de dependència a territoris externs, sinó més aviat per l'acord polític comarcal per a 

aprofitar la gran quantitat i varietat de recursos que aquesta petita comarca atresora.  

La visió comuna de la comarca 

L‟opinió general dels entrevistats mostra una clara divisió sobre la visió que es té de la comarca. Si bé 

és cert que en general hi ha una gran consciència de la necessitat de col·laboració i de generació d'un 

projecte comú, també ho és que el debat ideològic distancia clarament els arguments i acords d'índole 

estratègica i econòmica.  

Una gran part dels entrevistats advoquen per una comarca relacionada amb Barcelona i la seva àrea 

d'influència com a mercat. Hi ha també un altre grup nombrós d‟entrevistats, entre els quals 

destaquen en nombre els pertanyents a Vilanova i la Geltrú, que es declinen per la relació en tots els 

sentits amb el que vindria a ser la Vegueria de Garraf-Penedès.  

Certament no hi ha un sentiment general d'unitat respecte a la idea de comarca; però si hi ha un 

consens unitari sobre la necessitat de generar oportunitats comunes per a poder ser competitius. La 

fortalesa del Garraf passarà necessàriament per trobar punts de trobada comunes al voltant de 

projectes que requereixin d'accions conjuntes.  

Es fa necessari, i més en els temps actuals, conjuminar forces, desenvolupar lideratges i trobar vies a 

escala comarcal per definir el rol i el projecte que es vulgui desenvolupar per a la comarca des de la 

comarca. La iniciativa local corre el risc de veure's engolida per processos externs davant l'absència de 

decisions comunes o fora de temps. Des d‟aquest punt de vista, hi ha un clar compromís de Vilanova i 

la Geltrú d‟exercir el seu lideratge en funció no solament dels interessos propis sinó dels interessos 

comarcals. 

Finalment es fa palesa la necessitat de construir un projecte d'interès comú a partir d'una major 

coordinació entre les administracions locals. Aquestes, malgrat tenir interessos sectorials diversos, 

tenen encara un altíssim potencial per aprofitar les inèrcies i esforços dels ajuntaments veïns, tant 

sigui pel poder de la marca Sitges respecte al turisme com del comerç i la indústria a partir de 

Vilanova i Sant Pere de Ribes.  

Infraestructures de transport i situació geoestratègica territorial 

En relació a les infraestructures de mobilitat, hi ha també coincidència i consciència dels reptes, 

oportunitats i dèficits de la comarca. Hi ha un sentiment general sobre la importància que tindrà el 
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nou tren orbital i l'ampliació de la C15. Encara que s'entenguin com a importants per a la comarca, hi 

ha una gran consciència sobre el llarg temps que requerirà la realització de les mateixes.  

Això limita les relacions a curt termini amb la comarca de l'Alt Penedès, i accentua l'oportunitat que té 

el Garraf per la seva proximitat al Barcelonès i als aeroports del Prat i Reus. El nou pla de mobilitat 

per a la comarca recull l‟enfortiment de l'eix Garraf - Alt Penedès pel que fa a transport públic per 

carretera. Encara que aquest és un mitjà de transport utilitzat per la població en un percentatge molt 

baix.  

Un dels problemes principals de la comarca és la mobilitat interior. El servei de transport públic no 

juga el paper que hauria de jugar en una comarca amb un alt caràcter urbà donada per la seva 

compacitat. I aquest problema s'accentua encara més quan les línies de mobilitat s'analitzen en la 

seva relació entre municipis no principals, com ho són Olivella, Canyelles o Cubelles.  

Encara així, la mobilitat a través de la C-32 està per sota de la seva capacitat, encara que és el tram 

d'autopista més car d'Espanya. D'altra banda el tren de rodalia estableix una bona comunicació amb el 

Barcelonès i el Tarragonès, però la seva freqüència encara és limitada en hores no punta, i en els caps 

de setmana.  

La competitivitat comarcal 

Els punts forts de la comarca respecte a la seva competitivitat es fonamenten en l'alta qualificació de 

la població, en un alt desenvolupament dels serveis educatius i formatius i en la proximitat al principal 

node d‟activitat de Catalunya, centre de l'economia del coneixement i la innovació: el Barcelonès.  

Si bé hi ha una alta diversificació sectorial, el que constituïx un element de fortalesa respecte a futur 

de l'economia, també és cert que existeix un nombre proper als 5.000 llocs de treball que estan 

repartits entre quatre o cinc multinacionals. És un element d'especial atenció entre els entrevistats 

preveure els futurs expedients de reconversió o fins i tot tancament d'aquestes empreses. Això 

significa un repte per a la capacitat de promoció econòmica de la comarca a mig termini.  

Igualment el Garraf alberga diversos centres d'excel·lència en el sector d'I+D i l'atracció de talent. A 

Vilanova i la Geltrú hi trobem localitzada l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), en les seves branques d'informàtica, telecomunicacions, mecànica, 

electricitat, electrònica, química i automàtica, aquesta última també en segon cicle. Igualment està 

localitzat a Vilanova el Centre Tecnològic dependent de la UPC, i el Centre Neápolis per a la 

investigació i la innovació relacionada amb continguts digitals. Si bé aquests actius doten a la comarca 

d'un potencial important dins del sector d‟I+D, el sentiment general és que no hi ha una coordinació 

entre ells, i que el seu paper dins del teixit empresarial és a dia d'avui testimonial. És important 

potenciar línies de comunicació i de conscienciació en ambdós sentits, de manera que els centres es 

donin a conèixer entre el teixit empresarial i siguin capaços de promoure inversió de valor afegit. I al 

mateix temps s'ha de conscienciar a les empreses de l'exponencial augment de competitivitat que 

aquests equipaments els poden aportar. És de vital importància que aquests equipaments adquireixin 

una escala comarcal.  

Igualment referent al sector creatiu de les arts, Sitges ha engegat el projecte Laboratori de Ciutats, en 

el qual s‟inclou el Centre del Disseny de Sitges. Sent un projecte incipient amb gran potencial de futur 
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està igualment circumscrit a l‟actualitat únicament al municipi de Sitges. Aquesta circumstància no 

permet aprofitar el potencial que tindria estendre aquest projecte a tota la comarca, i especialment als 

diferents sectors creatius, complementaris als perfils creatius de Sitges, que existeixen a Vilanova i la 

Geltrú, o en menor escala, a la resta de municipis. Seria important per a la comarca poder crear 

espais d'escala per al desenvolupament, promoció i potenciació del talent creatiu de forma integral.  

Els actius sectorials del Garraf 

Referent als actius sectorials de la comarca és important ressaltar, com hem comentat en l'apartat 

anterior, la diversitat de sectors que tenen presència en major o menor escala a la comarca. Si bé hi 

ha alguns que no són competitius a nivell comarcal o regional, si són sectors que generen ocupació, 

com és la petita indústria, uns altres que a més reforcen aspectes d'identitat per la seva activitat 

històrica, com és la pesca, i finalment aquells que a més a més juguen un paper important en 

l'articulació territorial i el manteniment del paisatge, com és l'agricultura, especialment a la plana de 

Sant Pere de Ribes.  

El port és un actiu important a la comarca. És el primer port comercial i pesquer d‟entre aquells que 

són propietat de la Generalitat. Si bé és un actiu a la comarca, està sotmès a una segregació 

d'activitat que li treu potencial com a actiu estratègic i diferencial dins del territori català. Encara que 

podria tenir un paper important en la seva relació amb l'Alt Penedès, està massa a prop del port de 

Barcelona per a ser competitiu. En canvi té un enorme potencial si es reforça la seva condició 

d'equipament urbà i d'oci, i si es circumscriu a una estratègia de desenvolupament unitària de tot el 

litoral de la Plana del Garraf. El sector de tecnologia relacionat a l'equipament d'embarcacions i la 

recerca sobre l'entorn marí, a través de la seva relació amb la universitat, poden ser un marc d'acció 

complementari al d'oci i de pesca. 

La formació és un dels actius forts de la comarca. La localització de la Paperera de Vilanova com 

centre de formació i, des d'aquest any, d'ocupació, doten a la comarca d'un actiu de potencials 

comarcals i, fins i tot, supra - comarcals. És un sentiment general que la Paperera hauria de fer una 

funció d'actor capdavanter de la formació professional dins de la comarca i que es s‟haurien de trobar 

les vies perquè els diferents centres de formació de la comarca, com ho és Nivell 10 de Sitges, els dels 

sindicats UGT i CCOO, o el propi de l‟ADEG, es puguin coordinar per a ser complementaris. Això, a una 

comarca amb un alt caràcter urbà i amb distàncies de desplaçament tan curtes, ha de ser un punt de 

treball obligat per a la coordinació comarcal.  

La formació universitària. És també important la localització ja comentada de la Universitat 

Politècnica. No només és una font d'ocupació i de dinamisme econòmic pels alumnes que atreu, sinó 

que també ha de ser un actiu per a la formació específica i diferencial que permeti a la comarca 

desenvolupar-la com a element d'excel·lència.  

La innovació i el desenvolupament. El sector creatiu i d'atracció de talent, i el desenvolupament del 

sector d'innovació i de desenvolupament estan en un estat embrionari. Encara així, la proximitat a 

Barcelona, el sorprenent elevat nombre d'autònoms dedicats a activitats relacionades amb el sector 

digital, les iniciatives de creativitat artístiques i l'existència d'espais de potenciació de la creativitat, del 

talent i de les TICS, com les esmentades Neápolis, Centre del Disseny o el Centre Tecnològic, fan del 

sector de la innovació i creatiu un actiu important de futur. La creació d‟incubadors d'empreses o 
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l'atracció d'inversió en aquest sector, tant d'empresaris com d'institucions que es vulguin establir a la 

comarca, ha de ser un projecte estratègic de la comarca.  

El Turisme és per defecte un dels sectors més estables i potencials. La marca Sitges, que gaudeix de 

prestigi internacional, ha sabut refer-se a l'esdevenir d'aquesta activitat amb el pas del temps. S'ha 

sotmès a un procés de reconversió que la situa com a activitat econòmica predominant en la comarca. 

A més del producte de sol i platja, ha sabut desenvolupar el producte de congressos i convencions a 

l'uníson que Barcelona; el d'esdeveniments com el festival de cinema de Sitges, explotar les festes 

populars amb el carnaval com a màxim exponent, o bé reforçar el turisme d'alt poder adquisitiu 

potenciant Sitges com destinació gastronòmica. Malgrat això, el turisme està excessivament centrat 

en aquest municipi si bé es pot emprar com a motor de desenvolupament de l'economia turística de 

tota la comarca. Pot incentivar el desenvolupament del front litoral i estendre's fins a Cubelles, i pot 

ajudar a posar en valor l'interior i les destinacions urbanes, així com, per exemple, explotar el 

monestir budista d'Olivella. Vilanova aposta clarament pel desenvolupament d‟aquest sector, amb la 

construcció de 2-3 hotels els propers 3-4 anys. Encara que no seria l'objectiu estendre el seu model, si 

que pot jugar un paper de màrqueting de cara a potenciar una imatge del Garraf que estigui més 

relacionada amb l'excel·lència (talent i indústria avançada), i amb la qualitat de serveis (atracció de 

població d'alta formació).  

El comerç s'ha convertit en un sector importantíssim. Especialment Vilanova i la Geltrú és un referent 

comercial no només per a la comarca, sinó que fins i tot ocupa quota de mercat ínter- comarcal, 

especialment la del Baix Penedès. Un element de debilitat és la presència de gran quantitat de 

franquícies amb poca capacitat de compromís amb les fluctuacions econòmiques de la comarca. 

Encara que la seva presència constituïxen el millor indicador de la importància del sector comercial i 

del volum de mercat que mou.  

La gastronomia és un altre sector destacable. Si bé aquest sector ha estat capitalitzat per Sitges, pel 

seu caràcter hostaler, es pot lligar, a través de la seva cadena productiva, a sectors primaris com 

l'agricultura i la pesca. Una visió integral del que s'està denominat „productes del Garraf‟ podria ajudar 

a la comarca a explotar la gran quantitat de visitants de caps de setmana que es desplacen a la 

comarca des d'altres comarques veïnes al mateix temps que mantenir activitats històriques de la 

comarca, amb el que això suposaria per a l'elevació de l'autoestima territorial.  

La indústria ha jugat i segueix jugant un paper molt important a la comarca. Si bé, com s'ha apuntat 

amb anterioritat, hi ha una important dependència a algunes multinacionals que encara operen en la 

mateixa, i que a més estan vivint una constant incertesa empresarial. És notori l'esdevenir que estan 

tenint aquest perfil d'empreses en el territori espanyol, la situació de les quals s'agreuja actualment 

per la crisi econòmica. El format d‟aquestes com mers centres de producció de les empreses „mare‟ fa 

preveure el seu futur desmantellament. Es desprèn en aquestes sessions de treball que els polígons 

industrials pateixen d'una manca infraestructura avançada, pel que estan en un estat precari des d'un 

punt de vista de competitivitat amb polígons industrials a l'era de la indústria de la innovació. No és 

possible seguir mantenint un model d'indústria pesada, i és important per a l'estratègia comarcal que 

es pugui desenvolupar un projecte comarcal d'optimització, densificació, actualització 

d'infraestructures i gestió integral del sòl i els polígons industrials. Aquest és un sector estratègic per 
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al futur econòmic de la comarca i el seu futur com a centre industrial d'innovació i de 

desenvolupament.  

Sector serveis i dependència. Aquest és un altre actiu important i igualment estratègic. L'hospital 

comarcal de Sant Pere de Ribes juga un paper destacat en aquest sentit. La recent aprovació del 

Consorci Sanitari mostra la importància de coordinació d'aquestes polítiques. Aquest sector no només 

va poder beneficiar-se de l'activitat sanitària sinó que també ha de desenvolupat en relació amb el 

sector de la dependència, sobre el qual la pròpia universitat ja ha desenvolupat projectes 

d'investigació. Per la seva banda, Vilanova aposta clarament per l‟extensió dels serveis sanitaris, amb 

la creació d‟un Consorci per a l‟atenció a la dependència, atenció domiciliaria i teleassistència. Donat 

que el turisme i la indústria, és un sector que poden liderar una especialització comarcal i s'han 

d‟establir les bases per a una estratègia d'engegada d'aquesta activitat i la seva localització estratègica 

a la comarca.  

El rol del sector públic. A Vilanova, Sitges i Sant Pere hi ha una forta consciència sobre la necessitat 

de que el sector públic lideri algunes iniciatives que poden transformar l‟orientació estratègica de la 

comarca. Vilanova amb l‟orientació cap a la indústria, el comerç i el sector sociosanitari, Sant Pere 

amb la seva aposta per sector el socio – sanitari, Sitges amb els projectes d‟atracció de talent i 

d‟economia de la creativitat, tots tres estan liderant transformacions profundes de la seva estructura 

econòmica i preparant els seus municipis per als reptes de futur.  

Fires. Finalment, i en relació amb la dependència, és important destacar la tasca que desenvolupa 

Canyelles en el sector d'organització de fires que, encara que no sigui un sector potencial de riquesa 

per a la comarca, si juga un paper importantíssim en la integració de la societat en activitats locals i 

en la publicitat dels valors de la comarca a l'exterior. Aquestes són un motor important de flux de 

visitants a la comarca i en espacial a Canyelles com municipi perifèric. S'entén que aquestes iniciatives 

han de ser donades suport.  

Els mínims comuns denominadors 

Com bé s'ha exposat anteriorment el sentiment desigual sobre una visió comuna de comarca no 

eximeix de la unanimitat d'opinions sobre la necessitat d'establir un front comú de treball. A 

continuació es detallen el que podríem anomenar „mínims comuns denominadors‟ de l'acció conjunta 

sectorial dins del futur econòmic de la comarca. És aquí on la capacitat d'una institució com és el 

Consell Comarcal han de jugar un paper de mediació, coordinació i lideratge.  

Coordinació en les polítiques d'ús del sòl. Hi ha un consens general sobre la necessitat d'optimitzar i 

de coordinar l'ordenació del territori respecte a l'ús del sòl, no només industrial sinó també residencial. 

S'és conscient de les limitacions territorials i de la poca disponibilitat de sòl.  

Pla de mobilitat. La mobilitat interna de la comarca és un element clau de competitivitat. L'augment 

continu de població i la gestió d'un territori compacte han de reforçar aquestes polítiques amb una 

visió integral i urbana del territori.  

Coordinació de l'oferta formativa i ocupacional. És una opinió general que el futur de la comarca no 

pot passar per convertir-se en una ciutat dormitori. La capacitat de promoció econòmica i ocupacional 

requereixen d'una coordinació comarcal, que es pot vehicular per la Paperera, com hem apuntat 
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anteriorment, com a l'ens comarcal el qual ha de desenvolupar eines de coordinació i comunicació que 

ajudin als municipis i agents implicats a conjuminar esforços de cara a la competitivitat i atracció 

d'activitat que es requereix.  

Atracció de talent i incentivació de la innovació i del desenvolupament. Encara que de forma més 

transversal, el sector de la innovació és un sector clau per al futur de la comarca. En aquest sentit el 

consell comarcal ha de desenvolupar un pla específic en relació a la implantació d'una economia al 

voltant de la innovació. La coordinació dels polígons industrials, l'atracció d'inversió, la comunicació i 

publicitat d'aquest nou caràcter comarcal i els valors d'aquest enclavament, l'atracció de talent i 

institucions relacionades amb el sector i la pròpia coordinació de polítiques municipals, és un projecte 

de futur, proper, que necessita d'un líder clar. Si no és així, aquest sector no podrà ser competitiu pel 

que fa a les comarques confrontants.  

Els nous nínxols de futur 

No es pot negar que el Garraf disposa d'actius suficients per establir unes bones bases de futur, i que 

el sentiment general de totes les taules de treball i els entrevistats és que les fortaleses són estables. 

És important destacar una vegada més que tots els entrevistats han fet un esforç per no barrejar en la 

seva visió de futur de la comarca, la repercussió que està tenint la crisi econòmica actual. S'han 

destacat el nivell de competitivitat de la comarca i els actius sectorials que atresora. A manera de 

síntesi a continuació enumerem els nínxols de futur que es poden potenciar, a més dels ja 

desenvolupats, i que han estat destacats dins de les sessions de treball:  

 La indústria especialitzada que fa poc ús del sòl.  

 El sector Sanitari i els serveis de dependència.  

 La innovació, el desenvolupament i la incentivació de l'activitat creativa.  

 El sector de la gastronomia. Marca „productes del Garraf‟ i la seva relació amb l'hostaleria. 

Conclusions 

En una valoració de conjunt en relació als aspectes principals i als temes crítics, es destaca la 

important necessitat de prendre consciència d'aconseguir una visió conjunta dels potencials de 

competitivitat de la comarca. L'actual conjuntura econòmica pot convertir-se en un actiu fonamental 

per a l'embranzida decidida a un nou model econòmic on passem d'una economia amb gran 

dependència a la construcció, a una comarca amb un model econòmic de serveis avançats. Aquesta 

visió de futur de la comarca s'ha de fonamentar en el desenvolupament d'indústria relacionada amb la 

innovació i el desenvolupament sense desprotegir la indústria tradicional ja establerta, en una alta 

qualitat de vida i mediambiental, en una població amb una oferta laboral diversificada i contínua, en 

una oferta turística i d'oci que permeti, en funció dels desitjos de l'habitant, utilitzar el seu temps lliure 

dins de la seva pròpia localitat, en uns serveis sanitaris i de dependència de primer ordre, a conservar 

un paisatge agrícola sostenible, en la incentivar el manteniment d'un sector pesquer com a motor 

d'autoestima local i d'element d'identitat, a entendre que els talents de la comarca no només no han 

de sortir sinó que la comarca ha d'atreure més talent gràcies a la promoció dels atractius de l'entorn, i 

a gaudir d'una gastronomia de primer ordre de productes locals. Aquest escenari de futur requereix 



  
 

67 

 

d'un gran esforç comú, continu en el temps i sostingut en els criteris, però per sobre de tot aquest pla 

necessitarà d'un compromís decidit de tots els agents socials, empresarials i polítics que transcendeixi 

els límits comarcals.  

Informe de resultats sessió SIR  

Introducció 

Aquestes sessions consisteixen en convocar i reunir a totes les entitats que formen part de la comarca 

del Garraf, tant del sector públic com del privat, per posar en comú una anàlisi de la situació actual de 

la comarca i recollir les opinions dels agents implicats en el desenvolupament de la comarca del 

Garraf. La finalitat d‟aquestes reunions és identificar i millorar el desenvolupament i el model 

econòmic a seguir.  

La dinàmica de la reunió implica utilitzar unes terminals inal·làmbriques de votació que es reparteixen 

a cada un dels participants i s‟exposen les preguntes per que les votin, en tems real. Amb el programa 

corresponent s‟integren les respostes i s‟obtenen els resultats de forma immediata. En aquesta secció 

de l‟informe es presentes les principals resultats de la sessió SIR i s‟elaboren una sèrie de conclusions 

en relació a les opinions, objectius i característiques del model que es creu que ha de seguir la 

comarca en els propers anys. 

Objectius 

L‟objectiu principal de la reunió ha estat generar un procés participatiu que doni a conèixer la diagnosi 

de la situació actual de la comarca del Garraf i que permeti valorar les opinions que sobre el mateix 

puguin tenir els diferents agents que hi  intervenen,  públics i privats. 

Per aconseguir aquest objectiu, la jornada, on s‟ha pretès generar un clima de participació i confiança 

per fixar les directius del desenvolupament de la comarca del Garraf, ha tingut els següents objectius 

parcials de cara al desenvolupament de la comarca: 

 Donar a conèixer la situació actual de la comarca en termes poblacionals i econòmics tant de 

la comarca en general com per cada un dels municipis. 

 Permetre la participació, i fomentar la implicació, dels agents públics i privats involucrats en el 

desenvolupament de la comarca. 

o A la jornada hi han assistit 44 representants d‟entitats, institucions i empreses de la comarca 

del Garraf, i durant dues hores i mitja de la sessió s‟ha aconseguit la seva implicació i 

participació en el disseny del model de desenvolupament de la comarca.  

 Poder conèixer en detall quina és l‟opinió dels agents de la comarca sobre la situació actual i 

les perspectives de futur del Garraf, així com per detectar el reptes i prioritats de la comarca 

en general i per cada municipi. 

Estructura 

La Sessió de treball es va estructurar en el següents apartats: 
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 Introducció a la jornada de treball. 

 Presentació  de l‟anàlisi realitzat mostrant els principals resultats obtinguts. 

 Participació amb els següents blocs de preguntes: 

o Introducció: perfil dels participants segons tipus d‟institució, tipus d‟organització i municipi al 

que representa. 

o Valoració de la visió que es té de la comarca 

o Conèixer el grau d‟importància de diferents actius que intervenen en el desenvolupament de 

la comarcal 

o Prioritzar diferents reptes i prioritats que poden afectar en el futur de la comarca. 

o Valorar el paper que hauria de tenir cada un dels municipis per al futur de la comarca 

o Conèixer la importància de diferents limitacions que poden afectar al desenvolupament de la 

comarca.  

Metodologia 

Al llarg de la jornada de treball es van realitzar un total de 118 preguntes distribuïdes en els següents 

blocs: 

Taula 9: Blocs de preguntes de la sessió SIR 

Agenda i participants 

La jornada  de treball es va realitzar el 12 de novembre de 2008, es van convocar a 55 representants 

d‟entitats, institucions i empreses de la comarca del Garraf, assistint el 80% dels convocats. 

De les 44 persones que hi van participar a la jornada,  el 73% pertanyen al sector públic i el 27% al 

sector privat. 

Segons el tipus d‟institució s‟aprecia que el 32% pertanyen a ajuntaments, seguit del 16% a 

Associacions/Agrupacions empresarials/Gremis i el 14% a Consell Comarcal.  

Segons el municipi al que representa, s‟aprecia que el 34% són d‟àmbit supramunicipal, seguit del 

23% que pertanyen a Vilanova i la Geltrú. No va assistir cap representant del municipi de Canyelles. 

Bloc Temàtica Preguntes

Bloc 1 Inicial, perfil dels assistents 3

Bloc 2 Visió de la comarca del Garraf 18

Bloc 3 Importància d’actius per al desenvolupament de la comarca del Garraf 25

Bloc 4 Principals reptes i prioritats 23

Bloc 5 Paper dels diferents municipis de la comarca 24

Bloc 6 Importància de les limitacions per al desenvolupament de la comarca del Garraf 25

118
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Gràfica 31: Perfil dels participants a la reunió SIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visió de la comarca 

Aquest primer bloc de preguntes es va dedicar a demanar als assistents que opinessin en relació a la 

manera com veuen la comarca del Garraf avui en dia 

En primer lloc es va demanar la opinió en relació a la heterogeneïtat/homogeneïtat dels municipis que 

la composen des del punt de vista econòmic, territorial, identitari/tradicions/cultura i des del punt de 

vista polític. 

La següent pregunta es va demanda la opinió del grau d‟acord i desacord en una sèrie d‟afirmacions 

relacionades amb la situació actual de la comarca. 

L‟últim bloc es va demanar l‟opinió en relació a si té sentit que el Garraf s‟aliï amb alguna 

zona/comarca (Àrea Metropolitana de Barcelona, Alt Penedès, Baix Penedès i Baix Llobregat) des del 

punt de vista polític, geogràfic i econòmic. 

En relació als resultats, es mostren en primer lloc les respostes tenint en compte tots els assistents, i a 

continuació es mostren aquelles variables que tenen deferències significatives segons el tipus 

d‟institució (Pública/Privada) o segons el municipi al que representen.  

Heterogeneïtat/homogeneïtat dels municipis 

A la primera pregunta es va demanar la seva opinió respecte a si la comarca del Garraf és una 

comarca heterogènia o homogènia des del punt de vista econòmic, territorial, 

identitari/tradicions/cultural i des del punt de vista polític. Les respostes van ser les següents:
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Gràfica 32: Visió de la comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més de la meitat dels assistents consideren que la comarca és més heterogènia des del punt de vista 

econòmic i territorial, i és més homogènia en el sentit polític i en el sentit identitari/tradicions/cultura. 

No existeixen diferencies significatives entre els assistents segons el tipus d‟institució a la que 

pertanyen ni segons el municipi al que representen. 

Grau d’acord i desacord d’afirmacions relacionades amb la situació actual 

Es va preguntar el grau d‟acord o desacord en una sèrie d‟afirmacions relacionades amb la situació 

actual de la comarca3. Les afirmacions valorades van ser les següents: 

1. Hi ha un fort sentiment de comarca entre els habitants del Garraf  

2. La comarca del Garraf té una forta identitat  

3. Des del punt de vista econòmic, cada municipi del Garraf té un perfil específic  

4. La població de la comarca del Garraf creixerà fortament en els propers anys  

5. La pressió poblacional de Barcelona és una oportunitat econòmica per al Garraf  

6. Al Garraf hi ha forts desequilibris entre els municipis d‟interior i els municipis costaners  

7. Al Garraf hi ha fortes diferències entre els municipis costaners  

8. Els municipis del Garraf tenen prioritats i necessitats molt diferents els uns dels altres  

9. És fàcil trobar projectes d‟àmbit social per desenvolupar-los conjuntament pels municipis de la 

comarca  

                                                
3
 L‟escala de Likert utilitzada és de l‟1 al 5, on el número 1 significa „totalment en desacord‟ i el número 5 „totalment d‟acord‟. 

S‟ha calculat la mitjana per tal d‟ordenar les diferents afirmacions de més a menys acord, per tant apareixen en primer lloc 
aquelles més properes a 5 (totalment d‟acord). 
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10. És fàcil trobar projectes d‟àmbit econòmic per desenvolupar-los conjuntament pels municipis 

de la comarca 

11. L‟acció conjunta entre els municipis de la comarca faria que aquesta sigui més competitiva 

en l‟entorn actual  

Gràfica 33: Situació actual a la comarca 

Aproximadament el 70% dels assistents estan bastant o totalment d‟acord en que „L‟acció conjunta 

entre els municipis de la comarca faria que aquesta sigui més competitiva en l‟entorn actual‟ i més del 

60% en que „Al Garraf hi ha forts desequilibris entre els municipis d‟interior i els costaners‟ i „Des del 

punt de vista econòmic, cada municipi del Garraf té un perfil específic‟. 

Hi ha diferencies significatives segons el municipi al que representen en dues afirmacions 

A continuació es representen gràficament les mitjanes obtingudes per cada municipi. 

Gràfica 34:Situació actual de la comarca. Diferències per municipis 

S‟observa que Olivella, Sitges i 

Vilanova i la Geltrú estan molt 

d‟acord en que al Garraf hi ha forts 

desequilibris entre els municipis 

d‟interior i els municipis costaners. I 

destaquen Cubelles i Olivella en 

estar més d‟acord en que existeixen 

diferencies entre les prioritats i 

necessitats dels municipis.  
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Aliança de la comarca amb una altra zona/comarca 

Es va demanar l‟opinió als assistents en relació a si té sentit que el Garraf s‟aliï amb alguna de les 

zones/comarques mostrades a continuació, des del punt de vista polític, geogràfic i econòmic: 

 Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Alt Penedès 

 Baix Penedès 

 Baix Llobregat 

 Cap d‟aquestes 

Gràfica 35: Tipus d’aliances que ha d’establir el Garraf  

Els resultats mostren que la majoria 

dels assistents opinen que tindria 

sentit l‟aliança amb l‟Àrea 

Metropolitana de Barcelona en els 

tres casos i en segon lloc destaca 

l‟aliança amb la comarca de l‟Alt 

Penedès també en els tres àmbits. 

Les respostes obtingudes segons el 

tipus d‟institució s‟obté que existeixen diferencies significatives en les respostes des del punt de vista 

polític. 

Gràfica 36: Tipus d’aliances. Diferències d’opinió entre públics i privats 

Destaca que més del 

40% de les entitats 

privades opinen que no 

té sentit aliar-se amb 

cap de les zones 

proposades, a 

diferencia de les 

entitats públiques que 

més del 50% opina 

que tindria sentit aliar-se amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona.  
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Gràfica 37: Tipus d’aliances. Opinió dels diferents municipis 

En l‟anàlisi de les respostes segons el municipi al 

que representen els assistents, s‟observa que les 

diferencies més significatives s‟han obtingut en la 

pregunta relacionada amb el punt de vista 

econòmic. En general, els assistents de Vilanova 

estan més inclinats al pacte amb l‟Alt Penedès, 

mentre que els de la resta de municipis el donen 

més prioritat a l‟AMB. El Baix Penedès es considera molt poc, i el Baix Llobregat, sobre tot en la 

vessant política. 

Importància dels actius per al desenvolupament de la comarca  

Es va demanar als assistents que valoressin el grau d'importància d‟actius de la comarca que poden 

influenciar en el seu desenvolupament. La pregunta va ser “Indiqui la importància del següent actiu 

per al desenvolupament de la comarca del Garraf”.  

Els actius valorats van ser els següents:  

 Proximitat a dos aeroports internacionals  

 Proximitat a la ciutat de Barcelona  

 Proximitat a la ciutat de Tarragona  

 Proximitat a un dels principals ports del Mediterrani  

 Tenir el major port gestionat per la Generalitat de Catalunya  

 Existència d‟una població d‟alt nivell d‟estudis vivint a la comarca  

 Infraestructures d‟accés: autopista, línia de Rodalies, transport públic intercomarcal,…  

 Existència d‟un hospital comarcal  

 Existència del Parc Natural del Garraf  

 Clima  

 Presència d‟empreses multinacionals  

 Qualitat de vida  
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 Marca Sitges  

 Existència d‟oferta comercial  

 Existència d‟oferta hotelera  

 Presència de la Universitat Politècnica de Catalunya  

 Presència del Laboratori de Ciutats de Sitges  

 Presència del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú 

 Presència de La Paperera a Vilanova i la Geltrú  

 Desenvolupament del Tren Orbital  

 Desenvolupament de l‟Eix Diagonal Vilanova-Vilafranca-Igualada-Manresa  

 Presència del Monestir Budista del Garraf  

 Pocs municipis per posar-se d‟acord  

 Atractius culturals i etnogràfics  

 Gastronomia 

Els resultats generals mostren que els actius considerats com a més importants per al 

desenvolupament de la comarca són les infraestructures d‟accés, l‟Eix Diagonal , la presencia de la 

UPC i el desenvolupament del Tren Orbital, tots ells amb mitjanes superiors a 4,5. 

Els resultats de la valoració del grau d'importància dels actius de desenvolupament segons els 

municipi al que representa no mostra diferencies significatives. En canvi el resultat per tipus 

d‟institució existeixen diferencies significatives en dos dels actius depenent si l‟assistent representa a 

una entitat pública o privada.  



  
 

75 

 

Gràfica 38: Factors importants per el desenvolupament de la comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 39: Factors importants per el desenvolupament de la comarca  

En la valoració segons el tipus 

d‟institució s‟observa que els  

representants d‟entitats públiques 

consideren que la „proximitat a la 

ciutat de Tarragona‟ i „l‟existència del 

Parc Natural del Garraf‟ són actius 

importants per al desenvolupament de 

la comarca, en canvi els representants 

de les entitats privades les consideren 

poc important.  

Reptes i prioritats 

El següent bloc de preguntes està relacionat amb la priorització de reptes i prioritats que poden ser 

influents per al futur de la comarca del Garraf. 

La pregunta va ser “Quina és la prioritat que té la següent acció per al futur de la comarca del 

Garraf”. 

Les accions valorades van ser les següents:  

 Reducció de mobilitat forçada  

 Atracció de nous residents  
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 Valorar el sòl/evitar la dependència de la construcció 

 Desenvolupament nous polígons industrials  

 Desenvolupament nous parcs empresarials  

 Desenvolupament nous nuclis residencials  

 Construcció de noves infraestructures d‟accés a la comarca 

 Construcció d‟infraestructures de comunicacions i transport intracomarcals  

 Manteniment del talent existent per treballar en el territori  

 Preservació dels espais naturals existents  

 Potenciació dels espais naturals com a atractius turístics 

 Desenvolupament de nous hotels i espais d‟allotjament  

 Desenvolupament de nous espais d‟oci familiar (parcs, centres d‟oci,…)  

 Atracció d‟empreses de referència als seus sectors (marques, prestigi, notorietat,…)  

 Desenvolupament d‟activitats terciàries avançades  

 Atracció de talent  

 Atracció d‟activitats industrials amb poc ús de sòl  

 Desenvolupament d‟activitats relacionades amb energies renovables i 

desenvolupament sostenible  

 Desenvolupament d‟activitats relacionades amb l‟ús eficient de l‟energia  

 Desenvolupament d'activitats relacionades amb l'ús eficient de l'aigua 

 Desenvolupament d‟accions conjuntes de promoció econòmica a la resta d‟Espanya i a 

l‟estranger  

 Desenvolupament de projectes conjunts de creació d‟activitat econòmica  

 Creació d‟estructures de promoció econòmica conjunta de la comarca  

Es mostren en primer lloc els resultats generals: 
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Gràfica 40: Prioritats d’actuació a la comarca del Garraf 

 

Les accions de més alta prioritat són la „construcció de noves infraestructures d‟accés a la comarca‟, 

„manteniment de talent existent per treballar en el territori‟ i el „desenvolupament d‟activitats terciàries 

avançades‟, amb mitjanes superiors a 4,5.  

Segons el tipus d'institució hi ha diferències significatives d‟algunes variables.  

Gràfica 41: Prioritats d’actuació segons tipus d’institució 

S‟aprecia que les diferències 

provenen de que les institucions 

públiques consideren aquestes més 

prioritàries que els assistents de 

les entitats privades.  

També s‟ha fet l‟anàlisi segons el 

municipi dels assistents. S‟aprecia 

que la „reducció de mobilitat 

forçada‟ es considerada molt 

prioritària pels representants de 

Cubelles i d‟Olivella, a diferència de 

la resta de municipis que la consideren una acció normal.  
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Gràfica 42: Prioritats d’actuació segons municipi 

 „L‟atracció de nous residents‟ es valorada 

com a molt prioritària pels representants 

d‟Olivella, a diferència de la resta que la 

consideren poc prioritària o amb una 

priorització normal per part dels 

representants de Cubelles.  

Paper dels diferents municipis  

El penúltim bloc de preguntes es va centrar en preguntar als assistents que nombressin quin dels 

municipis de la comarca consideren que li correspon el lideratge en els següents àmbits: 

1. Lideratge econòmic  

2. Lideratge social  

3. Lideratge turístic  

4. Lideratge comercial  

5. Lideratge polític  

6. Lideratge cultural  

7. Lideratge en serveis socials  

8. Lideratge agroindustrial  

9. Lideratge en pesca i ramaderia  

10. Lideratge industrial  

11. Lideratge logístic  

12. Lideratge en serveis sanitaris i de salut  

13. Lideratge en restauració i gastronomia  

14. Lideratge en empreses de serveis  

15. Lideratge d‟atracció d‟empreses innovadores  

16. Lideratge d‟atracció d‟inversió pel sector terciari avançat-innovació  

17. Lideratge residencial  

18. Lideratge en el fet d‟estar en contacte amb la natura  

19. Lideratge d‟espais per les famílies  

20. Lideratge en espais i activitats per la gent gran  
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21. Lideratge en formació professional  

22. Lideratge en formació universitària  

23. Lideratge d‟atracció de talent  

En primer lloc es va preguntar al assistents si consideren interessant que cada un dels municipis del 

Garraf assumís un tipus de lideratge diferencial en el conjunt de la comarca.  

Gràfica 43: Lideratge per part dels municipis. Opinió per municipi 

 

El 70% consideren que 

cada municipi hauria 

d‟assumir un tipus de 

lideratge i el 30% restant 

considera que no.  

Destaca que el 100% dels 

representants de Sitges 

consideren que cada 

municipi hauria d‟assumir 

un tipus de lideratge diferencial.  

A continuació s‟ha calculat el percentatge de mencions que ha obtingut cada municipi en relació al 

total de respostes obtingudes per cada tipus de lideratge. Es marquen aquells resultats que destaquen 

sobre la resta.  
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Taula 10: Distribució de lideratges entre els municipis del Garraf 

 Canyelles Cubelles Olivella Sant Pere de Ribes Sitges Vilanova i la Geltrú 

Econòmic 5% 8% 0% 3% 22% 62% 

Social 5% 3% 0% 16% 11% 65% 

Turístic 3% 0% 3% 3% 86% 5% 

Comercial 3% 3% 3% 5% 11% 76% 

Polític 3% 5% 3% 14% 16% 59% 

Cultural 5% 5% 0% 3% 46% 41% 

Serveis socials 5% 5% 3% 35% 3% 49% 

Agroindustrial 14% 14% 14% 38% 3% 19% 

Pesca i ramaderia 3% 5% 5% 0% 3% 84% 

Industrial 3% 3% 8% 0% 0% 86% 

Logístic 5% 8% 11% 27% 0% 49% 

Serveis sanitaris i de salut 3%  8% 49% 0% 41% 

Restauració i gastronomia 5% 8% 3% 5% 59% 19% 

Empreses de serveis 3% 5% 5% 14% 19% 54% 

Atracció d‟empreses innovadores 3% 11% 3% 11% 24% 49% 

Atracció d‟inversió pel sector terciari 
avançat-innovació 

3% 5% 8% 8% 24% 51% 

Residencial 3% 16% 19% 11% 35% 16% 

Estar en contacte amb la natura 14% 5% 57% 8% 3% 14% 

Espais per les famílies 19% 11% 3% 24% 19% 24% 

Espais i activitats per la gent gran 11% 11% 8% 22% 16% 32% 

Formació professional 5% 3% 0% 0% 3% 89% 

Formació universitària 5% 0% 3% 3% 3% 86% 

Atracció de talent 3% 8% 0% 5% 38% 46% 

A la següent taula es mostra el resum dels resultats més rellevants per cada un dels municipis. 

Taula 11: Lideratges reconeguts per municipi 

Canyelles Cubelles Olivella 

Espais per les famílies  18,9%  Residencial  16,2%  Estar en contacte amb la natura  56,8%  

Agroindustrial  13,5%  Agroindustrial  13,5%  Residencial  18,9%  

Estar en contacte amb la natura  13,5%  Atracció d‟empreses innovadores  10,8%  Agroindustrial  13,5%  

Espais i activitats per la gent gran  10,8%  Espais per les famílies  10,8%  Logístic  10,8%  

      Espais i activitats per la gent gran  10,8%        

Sant Pere de Ribes Sitges Vilanova i la Geltrú 

Serveis sanitaris i de salut  48,6%  Turístic  86,5%  Formació professional  89,2%  

Agroindustrial  37,8%  Restauració i gastronomia  59,5%  Industrial  86,5%  

Serveis socials  35,1%  Cultural  45,9%  Formació universitària  86,5%  

Logístic  27,0%  Atracció de talent  37,8%  Pesca i ramaderia  83,8%  

Espais per les famílies  24,3%  Residencial  35,1%  Comercial  75,7%  

Espais i activitats per la gent gran  21,6%              
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Canyelles y Cubelles tenen uns lideratges febles, en relació al suport que generen. Canyelles, més cap 

la creació d‟espais per les famílies, agroindustrial, estar en contacte amb la natura i espais i activitats 

per la gent gran. Només el primer rep un suport de més del 15% del participants.  

Cubelles està més relacionat amb el residencial, agroindustrial, atracció d‟empreses innovadores, 

espais per les famílies i espais i activitats per la gent gran. Únicament el primer rep un suport de més 

del 15%.  

Olivella està molt relacionat amb estar en contacte amb la natura, té un lideratge clar a la comarca 

respecte a la resta de municipis, amb més del 50% de suport, residencial, agroindustrial i logístic.  

Sant Pere de Ribes té un lideratge clar en relació amb els serveis sanitaris i de salut, amb quasi un 

50%, agroindustrial, amb quasi un 38%, alt en serveis socials, amb un 35%, i logístic, espais per les 

famílies i espais i activitats per la gent gran, tots tres amb més d‟un 20% de suport. 

Sitges té un clar lideratge turístic, amb més d‟un 85% de suport, de restauració i gastronomia, amb 

quasi un 60%, cultural, amb un 46%, d‟atracció de talent, amb un 38% i residencial, un 35%. 

Vilanova té un fort lideratge en 16 dels 23 aspectes analitzats. Destaquen la formació professional, 

amb quasi un 90%, industrial, un 87%,formació universitària, 87%, pesca i ramaderia, 84% i 

comercial, 75%. En total, en 11 aspectes té un suport de més del 50%. 

Importància de les limitacions per al desenvolupament de la comarca  

L‟últim bloc de preguntes realitzades es va centrar en valorar el grau d‟importància de diferents 

limitacions que poden afectar el desenvolupament de la comarca. 

La pregunta va ser “Indiqui la importància de la següent limitació per al desenvolupament de la 

comarca del Garraf”. 

Les limitacions valorades van ser les següents:  

1. Manca de sòl urbanitzable  

2. Mobilitat Garraf-Baix Llobregat-Barcelonès  

3. Mobilitat Garraf-Alt Penedès-Anoia-Bages  

4. Mobilitat Garraf-Baix Penedès-Tarragonès  

5. Manca de lideratge polític  

6. Manca de lideratge econòmic  

7. Manca de col·laboració entre municipis  

8. Manca de col·laboració públic-privat  

9. Preu del sòl  

10. Manca d‟oferta laboral qualificada  
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11. Manca d‟empreses de referència  

12. Manca de grans empreses  

13. Manca de mà d‟obra de baixa qualificació  

14. Manca d‟empreses d‟economia avançada, poc consumidores de sòl 

15. Manca d‟una visió comuna / projecte comú de comarca  

16. Visió molt centralista de cada municipi  

17. Manca d‟identitat de comarca davant d‟interlocutors exteriors  

18. Cost de comunicació/desplaçament amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona  

19. Connectivitat amb la corona de ciutats intermèdies de Catalunya 

20. Manca de grans projectes de referència  

21. Manca de visió comarcal en la planificar les infraestructures i serveis públics  

22. Manca de projectes comarcals  

23. Excés d‟activitat residencial en relació a l‟activitat econòmica 

24. Excessiva dispersió i desagregació dels nuclis residencials  

25. Comarca petita per dur a terme projectes d'entitat  

Les limitacions considerades més importants són la „manca de col·laboració entre municipis‟, la „manca 

d‟una visió comuna‟, „projecte comú de comarca‟ i la „manca de visió comarcal en la planificació de les 

infraestructures i serveis socials‟ 

En funció del tipus d‟institució, s‟aprecia que les diferències provenen de que les institucions públiques 

consideren aquestes més prioritàries que els assistents de les entitats privades. 

També s‟ha fet l‟anàlisi segons el municipi que representen els assistents. Es mostren les tres 

limitacions que mostren diferències significatives. 

Els representants de Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú consideren que la „manca de sòl 

urbanitzable‟ és una limitació poc important, a diferència de la resta que la consideren important.  

En relació a la „visió molt centralista de cada municipi‟ es considerada com a una limitació menys 

important pels representants de Cubelles i Sitges, la resta la consideren una limitació important. 
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Gràfica 44: Principals limitacions per el desenvolupament de la comarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 45: Limitacions en funció de les institucions i els municipis 

Els representants de Cubelles i de 

Vilanova i la Geltrú són els únics que 

consideren que la „comarca petita per 

dura terme projectes d‟entitat‟ és una 

limitació important.  

Conclusions 

Els assistents consideren que la 

comarca és heterogènia en el sentit 

econòmic i territorial, i la consideren 

una comarca homogènia des del punt 

de vista identitari/tradicions/cultura i 

políticament. 

Estan d‟acord en que una acció 

conjunta entre els municipis de la 

comarca faria que aquesta sigui una 

comarca més competitiva en l‟entorn 

actual, però destaquen que actualment 

hi ha forts desequilibris entre els 

municipis d‟interior i els costaners. 
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Detecten que les principals limitacions actuals de la comarca es la manca de col·laboració entre els 

diferents municipis, la manca de visió comuna i d‟un projecte comú de comarca així com la manca 

d‟una visió comarcal en ela planificació de les infraestructures i serveis socials. 

En relació als actius que consideren més importants per al desenvolupament de la comarca estan 

relacionats amb les infraestructures d‟accés, el desenvolupament de l‟Eix Diagonal i del Tren Orbital, i 

opinen que la presencia de la Universitat Politècnica de Catalunya és una actiu molt important per a la 

comarca. 

Els assistents detecten com a reptes i prioritats més importants que poden influenciar al futur de la 

comarca la construcció  de noves infraestructures d‟accés a la comarca, el saber mantenir el talent 

existent per treballar en el territori i el desenvolupament d‟activitats terciàries avançades. 

Tots els assistents consideren que seria interessant que cada municipi de la comarca del Garraf 

assumís un tipus de lideratge diferencial en el conjunt de comarca. 
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Marc de referència per al model de desenvolupament econòmic de 

la Comarca del Garraf  

Anàlisi DAFO 

A aquesta secció es fa una relació dels principals aspectes de la comarca del Garraf en relació amb les 

capacitats de la mateixa per desenvolupar un model propi de desenvolupament econòmic. 

Taula 12: Fortaleses i Oportunitats 

Fortaleses Oportunitats 

Bona connectivitat amb l'exterior: autopista, tren, port Població resident amb alt nivell de formació 

Clima Comarca petita. Poques administracions per a arribar a acords 

Platges i espais naturals de qualitat  
Comarca petita. Bon camp de pràctiques per a polítiques 
innovadores 

Qualitat de vida 
Situació immillorable per a l'atracció de talent  i d'activitats 
econòmiques avançades  

Teixit empresarial de petita empresa 
Estar a la vora d'una regió a la que la innovació en TICs és un 
referent internacional 

Relativa diversificació de l'activitat econòmica de la comarca Dinamisme econòmic de l'AMB  

Presència de la Universitat i del Campus tecnològic Imatge "chic" d'alguns dels municipis de la comarca 

Presència de l'ADEG, amb gran cohesió i veu unitària dels 
empresaris 

Disponibilitat d‟espais de sòl integrats en una mateixa plana 
geogràfica entre alguns municipis de la comarca 

Presència d'una marca turística reconeguda: Sitges. Desenvolupament del tren orbital 

Proximitat a Barcelona Desenvolupament de l'eix diagonal 

Ubicació geogràfica: punt de trobada entre el nord, el sud i 
l'interior 

Distribució dels lideratges i "especialització" dels territoris  

Existència d'oferta hotelera   

Existència d'un hospital comarcal   

Des del punt de vista de fortaleses i oportunitats, destaca la seva ubicació respecte a Barcelona, la 

connectivitat amb la resta del territori, el seu clima, la qualitat de vida que ofereix el territori, la base 

diversificada de l‟economia de la comarca, l‟existència de serveis bàsics de qualitat, i una associació 

empresarial proactiva i amb interès en la promoció i evolució del territori. 

Les principals oportunitats emanen de la seva posició estratègica, el fet de ser una comarca petita, en 

la que seria relativament fàcil portar a terme polítiques innovadores, la possibilitat d‟aprofitar la 

imatge d‟alguns dels municipis, i el desenvolupament previst de noves infraestructures, com el tren 

orbital o l‟eix diagonal. També existeix una oportunitat important si es treballa en l‟especialització de 

cada un dels municipis envers la generació d‟un projecte comú de comarca al qual cada un d‟ells té 

una determinada especialització, més enllà dels legítims interessos municipals. 
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Des del punt de vista de les debilitats, destaquen les carències de connectivitat a  nivell intern, 

l‟escassa visió de comarca de la majoria del territori, l‟absència d‟empreses de referència, la manca 

d‟un lideratge clar des del punt de vista polític, l‟heterogeneïtat  dels municipis, tant des del punt de 

vista econòmic com social, i la manca d‟oferta laboral de valor afegit. 

Taula 13: Debilitats i Amenaces 

Debilitats Amenaces 

Feblesa de les infraestructures internes de mobilitat 
Des del punt de vista polític, territorial i econòmic, dos visions: 
amb l'AMB - amb l'Alt Penedès 

Comarca petita. No hi ha massa critica per determinades 
actuacions 

Creixement desmesurat de l'AMB cap a Sitges 

Manca d'empreses capdavanteres locals 
Divergència de les visions sobre l'estratègia de 
desenvolupament: industrialització / terciarització / turisme / 
residència 

Interès relatiu del mercat de treball local per gent de fora 
Municipis amb polítiques sectorials i plans urbanístics 
divergents i no coordinats 

Absència d'inversió local en I+D  
Desenvolupament de noves infraestructures de connectivitat 
(tren orbital, nous túnels, …) sense mesurar el seu impacte en 
la població resident 

Baix sentiment de comarca 
Manca de lideratge per generar projectes i productes comuns: 
Agència de Desenvolupament, … 

Escassa complicitat dels ens municipals entre ells 
Manca de visió comarcal al planificar l'ús del sòl i el 
desenvolupament d'equipaments i infraestructures 

Clars lideratges municipals, manca de lideratges amb visió 
comarcal 

Manca de sòl urbanitzat pel desenvolupament futur 

Manca de pes específic (prescriptor, lideratge) del Consell 
Comarcal 

Possibilitat de reconversió, a mig termini, de llocs de treball de 
multinacionals a petites i mitjanes empreses 

Escassa capacitat de finançament públic   

Manca d'oferta laboral d'alt valor afegit   

No hi ha empreses grans   

Heterogeneïtat territorial i econòmica   

Manca d'activitat econòmica amb massa crítica a determinats 
municipis 

  

Les amenaces es perceben, sobre tot, relacionades amb el perill d‟un enfrontament entre les visions 

de col·laboració amb l‟Àrea Metropolitana de Barcelona o amb l‟Alt Penedès, envers una integració de 

les mateixes. L‟actual descoordinació de les polítiques municipals, tant des del punt de vista urbanístic 

com econòmic és una altre amenaça important. Les noves infraestructures previstes són una 

oportunitat, però també una amenaça significativa si no es preveuen els impactes que aquestes 

tindran a la població resident, i l‟atractiu afegit que el territori tindrà per atraure nova població. 

Existeix també una amenaça important de manca  de sòl en un futur no molt llunyà, així com per la 

incapacitat de generar llocs de treball que fixin a una població amb un nivell d‟educació elevat.
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Elements de competitivitat de la comarca 

Figura 1: Principals elements de competitivitat de 

la comarca 

El Garraf té una sèrie d‟elements que la 

fan especialment competitiva com a 

entitat territorial en el context de l‟Àrea 

Metropolitana de Barcelona i de connexió 

amb el sud de Catalunya 

Destaquen els serveis i les infraestructures 

de les que disposa, l‟accessibilitat, la seva 

proximitat a Barcelona, l‟existència 

d‟economies complementaries entre les 

diferents municipis, el clima, la presència 

d‟un aeroport internacional de primer 

nivell molt a prop, una població amb un 

perfil i un nivell d‟estudis alt, i la seva 

posició geogràfica, que fa de xarnera entre el Nord i el Sud, i entre la Costa i l‟interior. 

A tots aquest elements s‟ha d‟afegir el fet de que el Garraf és una comarca relativament petita, que té 

únicament sis municipis, la qual cosa hauria de fer que fos relativament senzill coordinar polítiques i 

línies d‟acció, i també, que té una alta qualitat paisatgística, urbana i natural que es poden convertir 

fàcilment en elements diferencials de competitivitat.  

Condicionants per al desenvolupament d’una estratègia comarcal 

Al llarg del treball s‟han detectat una sèrie de factors condicionants que fan que sigui difícil i 

complex plantejar una estratègia comarcal. 

Entre ells, destaca la manca d’un lideratge comarcal clar. En general, prevalen els plantejaments 

locals sobre els plantejaments de comarca, i aquest és un factor sobre el que s‟haurà de treballar per 

aconseguir generar aquesta visió de comarca. 

Hi ha també una manca de visió i de sentiment de comarca, i aquesta és una qüestió que es 

reconeix, i que es pensa que és un dels principals obstacles per generar un  projecte comú. La qüestió 

que queda a l‟aire és si existeix la voluntat individual de generar aquesta visió comuna que permeti 

generar un projecte comú per a tota la comarca. 

Com a conseqüència dels punts anteriors, hi ha una manca de visió comuna de cap a on anar, no 

es visualitza quin pot ser el rol de la Comarca del Garraf en els propers anys. Hi ha moltes visions 

individuals interessants, però no hi ha una visió col·lectiva. 

Sembla que hi ha un fort desequilibri territorial, en el sentit que es percep una realitat, la de 

Vilanova i la Geltrú, que es veu relacionada molt més amb l‟Alt Penedès i d‟altra, amb la resta de 
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municipis de la comarca, que veuen una relació molt més estreta amb l‟Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

Hi ha també un fort sentiment en relació a que, fins que no es solucionin les necessitats bàsiques 

locals, serà difícil generar una visió conjunta per a la comarca, a no ser que es potencií el 

lideratge i es tingui un projecte clar. 

En tot cas, es percep una forta politització de l’activitat econòmica i dels plantejaments de 

desenvolupament, que moltes vegades fan difícil la consecució d‟una visió comuna, amb la que es 

pot estar d‟acord, però que no es pot recolzar per raons polítiques. 

Un factor molt important que condiciona tot allò que es pugui proposar és que, al llarg de les 

entrevistes i les sessions de treball, no s‟albira cap possibilitat d’aconseguir una dotació 

pressupostària importat per la generació d’activitat econòmica des de la comarca en el 

curt termini. Malgrat això, sí es percep la possibilitat de que en un termini mitjà es pugui 

desenvolupar una estructura de gestió que permeti portar a terme de forma autònoma projectes de 

desenvolupament econòmic de la comarca. Per aconseguir això és necessari, primer, generar un 

projecte comú i, desprès, convèncer als diferents agents econòmics i socials per recolzar i donar 

suport a aquest projecte. 

Per últim, es fa difícil pensar en termes de projectes comarcals quan hi ha deficiències / carències 

internes que requereixen molta atenció en cada un dels municipis. Això fa pensar en la 

necessitat de que alguns del projectes que estan en marxa es puguin convertir en projectes d‟interès 

comarcal, la qual cosa faria que el rol del Consell Comarcal es pogués enfortir i, al mateix temps, seria 

possible una progressiva consolidació del sentiment de comarca a mesura que es vegi que 

determinats projectes individuals es poden convertir en projectes de cohesió comarcal, 

amb el suport de tots. 

La funció de Promoció Econòmica a l’actualitat 

Per poder potenciar l‟Àrea de Promoció Econòmica, és necessari entendre quina és l‟estructura actual 

d‟organització del Consell Comarcal i quina posició ocupa la Promoció Econòmica. 

Finalitat del Consell Comarcal 

El Consell Comarcal del Garraf té la finalitat d'esdevenir una institució amb caràcter cohesionador i 

equilibrador d'una comarca d'acollida, oberta i dinàmica, amb una clara voluntat de servei vers tots els 

municipis que la integren i li donen una forta personalitat i idiosincràsia. 

Organització del Consell Comarcal 

El Consell Comarcal està estructurat en torn a una Presidència i quatre vicepresidències.  

Des del punt de vista operatiu, i per poder portar a terme els seus objectius, està estructurat en sis 

àrees:
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 Àrea d‟Ordenació Territorial i Habitatge  

 Àrea de Serveis Generals i Atenció a la ciutadania  

 Àrea de Serveis Personals  

 Àrea de Serveis Socials i Sanitat  

 Àrea de Participació, Comunicació i Cooperació  

 Àrea de Cultura, Patrimoni i Promoció Econòmica  

I existeixen diverses comissions informatives: 

1. Comissió Informativa d‟Ordenació Territorial i Habitatge i de Cultura, Patrimoni i Promoció 

Econòmica. Responsabilitat sobre: Planejament i urbanisme; Obres i infraestructures 

públiques comarcals PUOSC;  Oficina de l‟habitatge i Medi ambient; Patrimoni Històric i 

Cultural; Cultura; Centre Terra XIX; centres d‟Interpretació; Promoció econòmica; Ocupació 

2. Comissió Informativa de Serveis Generals i Atenció a la ciutadania i de Participació, 

Comunicació i Cooperació. Responsabilitat  sobre: Hisenda; Recursos humans; Societat del 

coneixement i noves tecnologies i Atenció a la ciutadania; Consell Econòmic i Social del 

Garraf; Cooperació i Taula comarcal; Xarxa Grup de Dones; Programa relacions amb Europa i 

Consell Consultiu de la Gent Gran 

3. Comissió Informativa de Serveis Personals i de Serveis Socials i Sanitat. Responsabilitat sobre: 

Ensenyament; Transport escolar; Transport adaptat; Beques de menjador, Garraf tallers, 

l‟herència de la gent gran, Joventut i Esports; Serveis socials i atenció primària; Equip 

d‟Atenció a la Infància i Adolescència EAIA; Sanitat; Pla comarcal d‟immigració i Servei 

d‟atenció a les víctimes  de violència domèstica 

L‟organigrama del Consell Comarcal és el següent:. 

Figura 2: Organigrama del Consell Comarcal 

 

 



  
 

90 

 

L’Àrea de Cultura, Patrimoni i Promoció Econòmica  

L‟Àrea està organitzada en dues Conselleries Delegades, una de patrimoni històric i cultural, i una de 

cultura, i en una àrea de promoció econòmica. No hi ha cap Conselleria Delegada per a l’Àrea 

de Promoció Econòmica. 

Figura 3: Estructura de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Promoció Econòmica 

Les iniciatives més rellevants portades a terme són: 

 Pla de dinamització del Patrimoni (PDP)  

 Pla de senyalització del Patrimoni  

 Pla de senyalització dels itineraris Natura  

 Promoció i difusió del Patrimoni Comarcal  

 Projecte del Centre d'Interpretació dels Focs d'Artifici de Canyelles  

 Projecte del Centre d'Interpretació del llegat de Charlie Rivel  

 Projecte del Centre d'Interpretació de la Natura d'Olivella  

 Participació en projectes europeus sobre el patrimoni  

Des del Àrea de Promoció Econòmica:  

 Pacte territorial per a l'ocupació del Garraf  

 Projecte Hinterland - Equal (FSE)  

 Dinamització comarcal: programes d'ocupació i inserció  

 Formació en noves tecnologies  

 Consum  

  I com a serveis als ciutadans: 

 Portal de Patrimoni del Garraf   

 Cultura  

Des del nostre punt de vista, és necessari que al nou model l‟Àrea de Promoció Econòmica 

assumeixi el lideratge per el desenvolupament econòmic i l’atracció d’inversions i de 

talent a la comarca. 

Per això, és necessari definir clarament la finalitat i les funcions de l‟Àrea, la seva organització interna 

i els projectes sobre els quals es pot posar a treballar de forma immediata. 

Com a pas previ, serà necessari definir què es proposa des de l‟Àrea de Promoció Econòmica. 



  
 

91 

 

Tipus de projectes que s’haurien de potenciar o desenvolupar 

És important que en el context actual es defineixi quin tipus de projectes es podran considerar 

estratègics per al futur de la comarca. 

Hi ha determinats projectes que estan en marxa actualment, més enllà de les d‟infraestructures, que 

es podrien arribar a considerar projectes comarcals per part dels diferents agents del territori. Per això 

caldria fer una redefinició del seu abast i ambició, i una redefinició del seu paper per a la comarca. 

Addicionalment, és necessari generar nous projectes, en aquesta etapa que siguin pocs, concrets i 

ambiciosos, per generar sentiment de comarca i per aconseguir el suport de tothom. En aquest sentit, 

per situació i evolució, i per les dades que s‟han analitzat, la comarca va cap a la terciarització. S‟han 

de potenciar aquells projectes que potenciïn la terciarització i, fins i tot, la quaternarització4 i 

quinarització5  de l‟economia de la comarca.  

Aquest projectes s‟han de basar en àrees de desenvolupament que posin en valor els factors 

d‟excel·lència de la comarca esmentats anteriorment, i que generin elements de posicionament 

diferencials que li proporcionin una posició de lideratge. 

I, finalment, és important que, com a element de competitivitat, la comarca desenvolupi i gaudeixi les 

dotacions apropiades de suport per als residents d‟alt nivell intel·lectual i econòmic. 

Els reptes per a la promoció econòmica de la Comarca 

És important definir clarament quins són els reptes per a la promoció econòmica de la comarca i, 

necessàriament, per a l‟Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf.  

Aquests s‟identifiquen a dos nivells, el polític i el tècnic. 

Vessant política 

En el terreny polític, és necessari que la negociació política permeti un enfortiment del paper i de 

la posició de lideratge del Consell Comarcal envers les iniciatives de desenvolupament econòmic 

de la comarca. Aquest lideratge és imprescindible per poder treballar en un enfortiment de les 

relacions intermunicipals i amb la resta d‟institucions de Catalunya, que li doni al Consell Comarcal el  

paper d‟interlocutor no solament des del punt de vista institucional i formal, sinó també des del punt 

de vista de la capacitat de liderar i de construir un escenari de futur per la Comarca. 

És important també treballar en l‟enfortiment dels lideratges municipals locals envers la 

conformació de la personalitat de la comarca. No hi ha cap posicionament municipal que entri 

en conflicte amb un plantejament comarcal ambiciós. Tots i cada un dels municipis de la comarca 

                                                
4
 El sector quaternari és un sector econòmic que inclou els serveis altament intel·lectuals tals com investigació, 

desenvolupament, innovació (I+D, I+D+I). Tradicionalment es considerava part del sector terciari però la seva importància 
cada vegada més creixent i diferenciada ha fet que alguns autors advoquin per considerar-lo com un sector separat. Inclou la 
indústria d'alta tecnologia, de tecnologies de la informació i les telecomunicacions i algunes formes d'investigació científica, així 
com l'educació, la consultoria i la indústria de la informació. 
5
 Alguns autors ja parlen d‟un sector quinari, relatiu a les activitats relacionades amb la cultura, l‟educació, l‟art i 

l‟entreteniment. Malgrat això, les activitats incloses a aquest sector varien d‟uns autors a d‟altres, incloent-hi en ocasions 

activitats relacionades amb la sanitat. 
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tenen la seva personalitat i els seus projectes de futur, que no entren en conflicte amb un possible 

plantejament comarcal integral, donat que cada un dels municipis té un rol específic que port jugar en 

el benefici de tots.  

Per últim, és palesa la necessitat de que, per que el model funcioni, cada un dels municipis 

exerceixi un cert lideratge diferenciat respecte a la resta de municipis. El que és important, en 

aquest cas, és que cada municipi estigui disposat a reconèixer i a recolzar el posicionament diferencial 

de la resta de municipis, en el context d‟un model global per a la comarca. 

En aquest context, i tenint en compte la realitat política i econòmica de la Comarca, ens sembla que 

no és adient a dia d‟avui la creació d‟una nova estructura jurídica que s‟encarregui de la promoció 

econòmica de la comarca. Més bé, és necessari, a curt termini, enfortir i estructurar l’actual 

àrea de promoció econòmica, amb la finalitat d‟enfortir també el rol del Consell Comarcal per, 

més endavant, procedir a la creació de l’Agència de Promoció Econòmica de la Comarca del 

Garraf. 

Vessant tècnica 

Des del punt de vista tècnic, és necessari que l‟Oficina procedeixi a l’ordenació de les iniciatives i 

projectes existents i, i donar a conèixer les mateixes al conjunt de la comarca, d‟una forma àgil i 

interactiva, que permeti la detecció d‟oportunitats i de sinèrgies. 

Des del nostre punt de vista, també és necessari que l‟Àrea actuï com a catalitzador de projectes, 

des del punt de vista que és ella qui pot tenir una visió més global del territori i de les seves 

capacitats i necessitats, i de les oportunitats que, des del punt de vista econòmic, puguin sorgir, 

creant sinèrgies entre ells sempre que sigui possible. 

Seria important també que des de l‟Àrea de Promoció Econòmica es fes un esforç per donar a 

conèixer la necessitat d‟un esforç progressiu en la coordinació dels projectes de caire 

econòmic dels municipis de la comarca, i que es treballés de forma activa per potenciar la interacció 

entre els responsables municipals de promoció econòmica. 

Tanmateix, ens sembla que és important que el Garraf, com a comarca, es posicioni en quatre 

àmbits que, sense dubte, seran crítics per a la competitivitat territorial en un futur proper: 

 L‟ús de la tecnologia en un sentit ampli, incloent-hi el món virtual 

 L‟economia creativa 

 La tecnologia de la sostenibilitat  

 El turisme 

Tant des del punt de vista del territori com des del punt de vista de l‟activitat empresarial que es vol 

desenvolupar a aquest territori. 
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Principals projectes existents a la comarca  

Hi ha una sèrie de projectes que l‟Oficina de Desenvolupament Econòmic ha identificat com a 

estratègics per la comarca, molts dels quals estan ja en marxa o planificats.  

La relació d‟aquests projectes és la següent: 

Projectes municipals de caràcter comarcal: 

 Port esportiu, a Cubelles 

 L‟espai de la tecnologia i les idees, a Vilanova i La Geltrú 

 L‟Espai de l‟Art, a Sitges 

 Parc Tecnològic Soci - sanitari, a Sant Pere de Ribes 

Projectes d‟àmbit comarcal liderats des del Consell Comarcal: 

 Els productes de la terra del Garraf 

 Garraf Mobilitat sostenible 

 Garraf, ocupació activa 

 Model Econòmic del Garraf 

 R+D+I Garraf 

 Suport a l‟Empresa 

A l‟Annex I s‟incorpora una fitxa de descripció de cada un d‟aquests projectes i els principals aspectes 

relacionats: ubicació, principals característiques, objectius, resultats esperats, etc. 

A més, al llarg del treball s‟han identificat d‟altres projectes que es consideren estratègics per al 

desenvolupament de la comarca. Alguns d‟ells estan relacionats amb el desenvolupament 

d‟infraestructures, d‟altres són projectes existents que poden tenir un interès comarcal estratègic,  i 

d‟altres s‟han identificat com a oportunitats de futur per a la comarca. 

Entre els mateixos destaquen els següents: 

Relacionats amb les infraestructures: 

 Tren orbital 

 Eix Diagonal, C-15, via de connexió amb l‟Alt Penedès, l‟Anoia i el Bages  

 Quart cinturó: Vilanova-Sant Sadurní d‟Anoia-Vilafranca del Penedès-Abrera-Terrassa-

Granolles-Mataró  

 Soterrament de la via del tren a Vilanova 
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 Soterrament de la via del tren a Sitges 

 Remodelació del Port de Vilanova i la Geltrú  

 Port de Cubelles 

Relacionats amb projectes ja existents que podrien assolir un lideratge comarcal 

 La Paperera, a Vilanova i la Geltrú  

 Monestir Budista, a Olivella  

 Laboratori de Ciutats, a Sitges  

 Projecte Socio – sanitari a Vilanova i la Geltrú 

Relacionats amb el posicionament de la comarca 

 El Garraf, comarca sostenible 

Relacionats amb l‟ús de la tecnologia per augmentar la competitivitat de la comarca 

 e-ATLAS Garraf, Comarca Digital 

A l‟Annex II s‟adjunten les fitxes d‟aquests projectes, a excepció del d‟infraestructures. 

Tots el projectes referenciats tenen capacitat per involucrar a tots el municipis de la comarca i per 

dotar a la mateixa d‟un avantatge competitiu important, amb forta capacitat de diferenciació i  un 

aprofitament reeixit de les capacitats i factors d‟excel·lència de la comarca.  

Elements de lideratge a cada municipi 

Finalment, formant part d‟aquest marc de referència, i sobre la base de la informació recollida i 

analitzada, es proposen els següents elements de lideratge i de posicionament per a cada un dels 

municipis de la Comarca: 

 Sitges, turístic, potenciar l‟economia creativa i l‟atracció de talent 

 Vilanova, industrial i comercial, potenciar el turisme, el sociosanitari i la generació de talent 

 Sant Pere de Ribes, sociosanitari  

 Olivella, de relació amb la natura i el benestar 

 Cubelles, cap el desenvolupament d‟un model sostenible 

 Canyelles, l‟eix de connexió amb l‟Alt Penedès i l‟interior de Catalunya 
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El Model de Desenvolupament Econòmic de la Comarca del Garraf  

La Visió per al desenvolupament econòmic de la Comarca del Garraf 

Com a visió del projecte que es vol posar en marxa i potenciar, es pot afirmar que el Garraf té 

l‟ambició de convertir-se en un territori de referència a nivell internacional en l’atracció de talent, 

l’atracció i el desenvolupament d’activitats econòmiques avançades, i el desenvolupament 

sostenible del territori i de les persones.  

L’instrument a traves del qual es desenvoluparà aquesta visió és, a curt termini, l‟Oficina de 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf i, a llarg termini, l’”Agència” de 

Promoció Econòmica del Garraf. 

Figura 4: Model de desenvolupament proposat per la funció de Promoció Econòmica 

 

La Missió de l’Oficina de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 

Garraf 

L‟Oficina de Promoció Econòmica del Consell Comarcal de Garraf té com a missió promoure, 

atraure, vehicular, consolidar i liderar les inversions, els projectes i les iniciatives, 

públiques i privades, de caràcter econòmic, que puguin generar un avantatge competitiu 

sostenible per al territori de la comarca, en relació als territoris adjacents i a les ciutats i regions 

competidores, a traves de la potenciació de la col·laboració pública – privada i de l‟ús eficient i 

eficaç dels recursos.  

Els objectius estratègics de l’Oficina de Promoció Econòmica del Consell 

Comarcal del Garraf 

Els objectius estratègics de l‟Àrea són: 

 Potenciar el rol del Consell Comarcal i, conseqüentment, de l‟Àrea de Promoció 

Econòmica, com a interlocutor vàlid per Ajuntaments i d‟altres institucions en tots els aspectes 

relacionats amb l‟activitat econòmica. 

 Potenciar la col·laboració entre els municipis de la Comarca per la identificació i el 

desenvolupament de projectes estratègics comarcals 

Àrea de 
Promoció 
Econòmica

Oficina de 
Promoció 

Econòmica

“Agència” de Promoció 
Econòmica

Actual Mig terminiCurt termini

Consell Comarcal
Ens liderat per el 

Consell Comarcal  i 
la Diputació

Àrea de Cultura, 
Patrimoni i 
Promoció 

Econòmica

DEPENDÈNCIA
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 Generar sinèrgies i col·laboració entre la iniciativa privada, les universitats i les 

administracions públiques per promoure o atraure projectes estratègics per al 

desenvolupament econòmic de la comarca. 

 Potenciar la visió i la planificació conjuntes i el desenvolupament de projectes 

estratègics d‟interès comú amb els seus socis territorials: l’AMB, l’Alt Penedès i el Baix 

Penedès. 

 Consolidar una estructura de gestió que permeti atraure inversions i talent de qualsevol 

part del món i que doni pas, en el mig termini, a la formació de l’”Agència” de Promoció 

Econòmica del Garraf. 

 Generar i mobilitzar recursos des de tots els àmbits per promoure el desenvolupament i la 

gestió de nous projectes innovadors a la Comarca del Garraf i per desenvolupar la seva 

activitat d‟una forma competitiva. 

 Convertir a la Comarca del Garraf en referent internacional de generació i atracció 

d‟activitats terciàries avançades, quaternàries i quinàries. 

 Posicionar i donar a conèixer a la Comarca com a referent internacional. 

Els eixos del desenvolupament econòmic comarcal  

Figura 5: Eixos de desenvolupament econòmic 

A partir de la informació 

analitzada, de les capacitats i 

avantatges competitius de la 

comarca i de les capacitats 

existents a la mateixa, es 

proposa que l‟activitat econòmica 

es desenvolupi al voltant de 

quatre eixos principals 

d‟activitat: 

 Les noves tecnologies 

La comarca té totes les característiques necessàries per atraure activitats relacionades amb les 

noves tecnologies, no solament relacionades amb internet, sinó també relacionades amb el 

món audiovisual, l‟art, la mobilitat, la creació de software i tot allò que estigui relacionat amb 

la digitalització de la societat.  

 L’atracció de talent i el desenvolupament de l’economia creativa  

Les condicions climàtiques, d‟accessibilitat, d‟equipaments, de dimensió, d‟infraestructures i de 

proximitat a Barcelona fan que el Garraf compleixi les condicions òptimes per atraure 

professionals i empreses de la nova economia, desitjosos d‟establir-se en entorns competitius 

però d‟alta qualitat de vida, amb tots els serveis a disposició però amb la capacitat de 
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mantenir la independència i d‟interaccionar amb d‟altres com ells. Els professionals liberals, els 

creatius, els innovadors en camps com la tecnologia, l‟art, la salut i el benestar, l‟esport, la 

indústria multimèdia i audiovisual, el màrqueting, el software, els serveis a empreses i d‟altres 

disciplines relacionades poden trobar al Garraf un entorn ideal per desenvolupar la seva 

activitat. 

Actualment, tots els territoris estan lluitant per l‟atracció de talent i el desenvolupament del 

que s‟anomena l‟economia creativa. Als darrers deu anys, s‟ha produït un canvi fonamental en 

les estratègies de les grans ciutats: avui, la clau és la formació, retenció i captació de talent. 

Las ciutats i els seus àmbits d‟influència són l‟origen dels processos creatius i, al mateix 

temps, són una resposta als reptes de la sostenibilitat, en el moment en el qual el major repte 

que tenim és construir un futur sostenible6.  

En aquest context, les ciutats ja no poden considerar-se simples contenidors, i s‟han de 

convertir en els protagonistes per atraure i retenir talent. Això implica un nou rol de les ciutats 

i territoris,  sobre una nou base, que integri quatre variables: network clusters, cooperació 

local, globalització, i la suma de coneixement, competència i connectivitat7. 

 El desenvolupament sostenible 

Donades les característiques físiques del Garraf, l‟existència d‟un Espai Natural que ocupa una 

part important del seu territori, i el desig de conservar tant el paisatge com el patrimoni 

cultural i intangible del Garraf, unit a la capacitat d‟atraure inversió i a la capacitat d‟atraure 

empreses innovadores, i a una extensió de comarca relativament petita i manejable fan que la 

Comarca sigui un lloc ideal per atraure empreses relacionades amb un concepte ampli de 

sostenibilitat, i per portar a terme projectes ambiciosos de sostenibilitat territorial a tot el seu 

àmbit. 

El concepte de sostenibilitat territorial té un ampli abast d‟activitat relacionades, algunes de 

las quals es relacionen a continuació: 

Des del punt de vista tècnic: 

 Mobilitat sostenible 

o Model de mobilitat 

o Mobilitat viaria 

o Estratègia d‟aparcaments 

 Cicle de l‟aigua 

o Reducció de consum total 

                                                
6
 Alfonso Vegara, President Fundación Metrópoli, II Jornada de Clusters Urbans. Barcelona, 2008 

7
  Joan Azua, President d‟e-novating lab, II Jornada de Clusters Urbans, Barcelona 2008 
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o Reducció de consum aigua potable  

 Estratègia energètica 

o Mesures passives 

o Mesures d‟eficiència energètica 

o Energies renovables 

 Un pas més enllà del codi edificatori: Certificació LEEDS 

Des del punt de vista de la preservació i la posada en valor dels espais naturals, totes 

les relacionades amb la preservació del medi i la seva utilització com espai turístic de qualitat 

Des del punt de vista econòmic i social, com integració d‟un model que ha de proporcionar 

al territori sosteniment a llarg termini 

Des del punt de vista del comportament dels residents i dels turistes, com model de 

societat perdurable, respectuosa amb els individus i amb l‟entorn que els envolta. 

 El turisme 

Al Garraf es situa una de les destinacions turístiques més importants i reconegudes de 

Catalunya: Sitges. Amb una tradició de més de 125 anys, i amb una economia fortament 

basada en l‟activitat turística, és un dels símbols de la nova realitat del turisme, i de la 

capacitat de renovar-se cap a una destinació del segle XXI.  

Al Garraf hi ha molts altres potencials turístics. Vilanova i Cubelles tenen unes platges 

magnífiques, sense una oferta hotelera que es correspongui amb la qualitat d‟aquestes, i 

Olivella, Sant Pere, Sitges i Canyelles tenen una superfície important del seu territori 

catalogada com a espai natural, sense haver desenvolupat moltes activitats als mateixos. Una 

part molt important del territori és l‟espai natural, al Massís del Garraf i al delta del Foix, hi ha 

una forta tradició gastronòmica, i hi ha importants atractius intangibles lligats a festes, 

celebracions, i cultura popular, a més d‟una llarga tradició d‟esdeveniments i activitats 

esportives.  

Des del punt de vista econòmic, es planteja la necessitat de coordinar els esforços de 

promoció d‟activitat econòmica relacionada amb el turisme amb aquells dirigits més a la 

promoció turística del territori i els seus atractius i productes. Seria necessari unificar criteris i 

fer un ús eficient dels recursos disponibles. 

Els projectes i els eixos de desenvolupament 

Les característiques físiques, econòmiques i soci – demogràfiques del Garraf faciliten que aquesta 

comarca tingui una sèrie de factors d‟excel·lència que fan que estigui especialment ben situada, en 

tots els fronts, per competir en els sectors econòmics de major potencial de creixement futur. 
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Això no vol dir que no es proposin o promoguin projectes d‟altres àmbits, o d‟altre caire; vol dir que, 

des de l‟Àrea de Promoció Econòmica, s‟han de proposar i s‟han d‟impulsar aquells projectes que 

tenen ambició comarcal i que es poden convertir en referents per al desenvolupament econòmic de la  

comarca des d‟una perspectiva d‟augment de competitivitat de la  mateixa.  

Taula 14: Projectes existents i proposats. Caràcter estratègic per al municipi y per la comarca 

  Per al municipi Per a la comarca 

L'espai de la tecnologia i les idees, a Vilanova i La Geltrú     

L'Espai de l'Art, a Sitges     

Parc Tecnològic Socio-sanitari, a Sant Pere de Ribes     

Els productes de la terra del Garraf     

Garraf Mobilitat sostenible     

Garraf, ocupació activa     

Model Econòmic del Garraf     

R+D+I Garraf     

Suport a l'Empresa     

Tren orbital     

Eix Diagonal, C-15     

Quart cinturó     

Soterrament de la via del tren a Vilanova     

Soterrament de la vial del tren a Sitges     

Remodelació Port de Vilanova i la Geltrú     

Port de Cubelles     

La Paperera, a Vilanova i la Geltrú     

Monestir Budista, a Olivella     

Laboratori de Ciutats, a Sitges     

Projecte Soci - sanitari a Vilanova i la Geltrú      

El Garraf, comarca sostenible     

e-ATLAS     

 

En aquest sentit, és important analitzar els projectes esmentats en l‟apartat anterior, tant els existents 

com els proposats al llarg de les entrevistes i sessions de treball, amb l‟objectiu d‟analitzar la seva 

component estratègica per la comarca. 

Gairebé tots els projectes tenen una component estratègica, bé sigui per al municipi, bé sigui per a la 

comarca i, en molts casos, per ambdós a la vegada. 

Molt estratègic

Estratègic

Gairebé estratègic 
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Taula 15: Projectes existents i proposats. Relació amb els eixos de desenvolupament econòmic 

Si s‟analitzen els projectes i iniciatives existents, i la seva relació amb els eixos proposats, s‟observa 

que cada un dels projectes i iniciatives s‟integra en, com a poc, dos eixos. Al mateix temps, cada un 

dels eixos té diverses iniciatives que el desenvolupen, el que  mostra un model equilibrat de cara al 

futur. També s‟han inclòs els projectes municipals que poden tenir caràcter estratègic per a la 

comarca. 

El rol de l’Oficina de Promoció Econòmica de la Comarca del Garraf 

Projectes a ser promoguts o desenvolupats per el Consell Comarcal 

A la relació de projectes hi ha projectes que poden dependre del Consell Comarcal, i d‟altres que 

clarament s‟han de gestionar a d‟altres departaments o institucions, encara que molts d‟aquests 

requereixen alguna actuació per part del Consell Comarcal.  

Entre aquells que podrien dependre del Consell Comarcal, hi ha alguns que són d‟àmbit municipal, i hi 

d‟altres que són d‟àmbit supramunicipal.   

Assumint que tots els projectes descrits es poden considerar projectes estratègics, el paper del Consell 

Comarcal es podria definir d‟acord a tres situacions específiques: 

Projectes d’infraestructures 

D‟àmbit clarament supracomarcal, el Consell Comarcal hauria de centrar el seus esforços en donar 

suport als mateixos, una vegada convenientment ajustats per als interessos de la Comarca, i, sobre 

tot, hauria de centrar-se en l‟avaluació de l‟impacte d‟aquestes infraestructures i en la planificació del 

“desprès què”, que moltes vegades és la part menys planificada i més conflictiva, a llarg termini, en 

projectes d‟aquesta mena. 

En aquest sentit, les capacitats del Consell Comarcal s‟ha de centrar en analitzar l‟impacte estratègic 

dels projectes per a la comarca, a nivell municipal, i en extraure conclusions operatives referides a 

com es poden aprofitar al màxim aquest projectes d‟infraestructures tant des del punt de vista 

Noves tecnologies Atracció de talent
Desenvolupament

sostenible
Turisme

L'espai de la tecnologia i les idees, a Vilanova i La Geltrú

L'Espai de l'Art, a Sitges

Parc Tecnològic Soci-sanitari, a Sant Pere de Ribes

Els productes de la terra del Garraf

Garraf Mobilitat sostenible

Garraf, ocupació activa

Model Econòmic del Garraf

R+D+I Garraf

Suport a l'Empresa

Tren orbital

Eix Diagonal, C-15

Quart cinturó

Soterrament de la via del tren a Vilanova

Soterrament de la vial del tren a Sitges

Remodelació Port de Vilanova i la Geltrú

Port de Cubelles

La Paperera, a Vilanova i la Geltrú

Monestir Budista, a Olivella

Laboratori de Ciutats, a Sitges

Projecte Soci - sanitari a Vilanova i la Geltrú 

El Garraf, comarca sostenible

e-ATLAS
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municipal com des del punt de vista comarcal, actuant sobre aquells factors que es considerin crítics 

per assolir els objectius marcats. 

Entre aquests projectes en troben quatre que tindran una influencia molt gran per a la comarca: 

 Tren orbital 

 Eix Diagonal, C-15 

 Quart cinturó  

 Remodelació del Port de Vilanova i la Geltrú 

I tres que, malgrat ser projectes municipals, tindran un cert impacte a nivell de comarca, sobretot per 

la creació de nous espais, i la possibilitat de creació d‟àrees de nova centralitat: 

 Soterrament de la via del tren a Sitges  

 Soterrament de la via del tren a Vilanova 

 Port Esportiu a Cubelles 

Projectes municipals d’interès estratègic 

En aquest cas, ens trobem davant projectes que, a la majoria dels casos, ja estan engegats des dels 

municipis respectius però que, donades les seves característiques i el valor estratègic que poden tenir 

per un plantejament integral de la comarca, és important que siguin tutelats i enfortits per el Consell 

Comarcal.  

S‟ha de potenciar el paper de cada municipi, i se‟ls ha de donar suport per al desenvolupament 

d‟aquest projectes. 

 Espai de la Tecnologia i les Idees (Neapolis) de Vilanova i la Geltrú 

 L‟Espai de l‟Art a Sitges 

 Parc Tecnològic Sociosanitari de Sant Pere de Ribes  

 La Paperera a Vilanova i la Geltrú 

 Monestir Budista d‟Olivella 

 Laboratori de Ciutats de Sitges 

 Projecte Sociosanitari a Vilanova i la Geltrú 

Projectes de caire comarcal 

Hi ha projectes que, per definició, abasten la totalitat de la comarca, i només tenen sentit si es 

plantegen des d‟una perspectiva comarcal de bon inici. Són projectes que permeten consolidar el 

sentiment de comarca i generar sinèrgies entre els municipis. A dia d‟avui, els que s‟han iniciat des del 

Consell Comarcal són els següents: 
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 Productes de la terra del Garraf  

 Garraf Mobilitat sostenible 

 Garraf ocupació activa 

 Model Econòmic del Garraf 

 R+D+I Garraf 

 Suport a empreses 

 El Garraf, comarca sostenible 

 e-ATLAS Garraf, Comarca Digital 

Molts d‟aquests projectes constitueixen una necessitat bàsica per poder generar un projecte potent 

d‟expansió econòmica i de desenvolupament territorial. 

Uns permetran crear bases de dades i programes que generin informació bàsica per la presa de 

decisions i per poder dibuixar una imatge real de la situació econòmica, de les activitats més 

demandades, de detecció d‟oportunitats per generació de nova activitat econòmica, de creació de llocs 

de treball, etc. 

I d‟altres permetran enfortir el teixit empresarial i generar models de desenvolupament que donin 

avantatge competitiva al territori del Garraf en relació als seus competidors. 

Altres tipus de projectes 

És possible que en un futur des del Consell Comarcal es puguin engegar projectes destinats al 

desenvolupament d‟infraestructures, a l‟atracció de noves empreses o de marques de prestigi, al 

desenvolupament d‟equipaments d‟àmbit supramunicipal, o d‟altres. 

Així dons, l‟estructura que es proposi ha de donar resposta a les necessitats actuals, i també a 

aquelles, d‟alt valor afegit, com es l‟atracció d‟inversió o el desenvolupament d‟equipaments 

supramunicipals, que es creu que podrien ser desenvolupades des del Consell Comarcal en un 

moment donat. 

Capacitats de l’Àrea de Promoció Econòmica  

El Consell Comarcal ja compta amb l‟Àrea de Promoció Econòmica. L‟objectiu d‟aquest apartat és 

identificar les capacitats necessàries que farien falta per portar a terme el seu rol com a promotor 

efectiu de l‟activitat econòmica i el desenvolupament territorial de la comarca. 

Així dons, l‟Oficina de Promoció Econòmica: 

 Ha de tenir capacitat d’interlocució directa amb els responsables de promoció econòmica, 

de treball i de formació dels ajuntaments de la comarca 
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 Ha de tenir capacitat d’interlocució amb d’altres institucions locals, comarcals, de 

mancomunitats i de la Generalitat, amb la finalitat d‟estar al corrent de projectes d‟altres 

administracions i d‟altres territoris que poguessin influir a l‟àrea del Garraf  

 Ha de tenir capacitat de fer un seguiment a les diferents instàncies de l‟administració de 

l‟estat de maduració, evolució i tramitació dels projectes estratègics, i d‟ajudar en el seu 

desenvolupament 

 Ha de poder comptar amb una base de dades dels projectes de promoció econòmica i de 

formació dels diferents ajuntaments, tant els existents com els que estan en execució i els 

planejats, a curt, mig i llarg termini 

 Ha de tenir capacitat per avaluar, des de diferents angles (econòmic, d‟impacte territorial i 

social, estratègic, financer, d‟oportunitat, d‟encaix al perfil o prioritats de la comarca, etc.), els 

projectes que li arribin o dels que s‟assabenti 

 Ha de tenir un sistema de classificació dels projectes de promoció econòmica que li 

permeti  identificar aquells projectes que tenen potencial estratègic per a la comarca 

 Ha de ser capaç de generar informació de primera mà que serveixi per conèixer l‟estat de 

l‟activitat econòmica de la comarca, les empreses presents, les activitats més demandades, 

aquelles que poden tenir problemes, detecció de noves tendències i necessitats al territori, 

etc.  

 Ha de tenir capacitat per coordinar, operativament, projectes complexes amb 

diferents interlocutor, públics i privats per poder, en cas necessari, donar suport al seu 

desenvolupament  

 Ha de tenir capacitat de generar i liderar projectes que, amb la participació dels 

ajuntaments, puguin considerar-se projectes estratègics  

 Ha de comptar amb el suport, l‟estructura, els recursos i la informació necessàries per poder 

atraure empreses específiques a la comarca, tant des del punt de vista d‟un sector 

concret d‟activitat econòmica, com des del punt de vista d‟una marca concreta. 

 Ha de comptar amb la capacitat de generar i de captar recursos de tota mena per 

potenciar el compliment dels seus objectius i per incrementar l‟impacte de les seves 

actuacions a la comarca. 

L’estructura de gestió proposada per l’Oficina de Promoció Econòmica 

Actualment, la funció de Promoció Econòmica és una funció dins de l‟Àrea de Cultura, Patrimoni i 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal. 
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Figura 6: Evolució proposada per la funció de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf 

Com s‟ha dit 

anteriorment i s‟ha 

justificat, no es 

considera arribat el 

moment per crear 

una nova estructura 

jurídica que pogués 

desenvolupar aquesta 

funció, malgrat es 

considera necessari 

plantejar-se aquesta 

nova estructura a mig 

termini. Hi ha molts 

departaments, a nivell municipal, comarcal, mancomunitari i de la Generalitat que es veurien afectats, 

i l’entorn econòmic i polític ens fa pensar que no es donen les condiciones mínimes per poder 

engegar una iniciativa d‟aquesta importància i rellevància per a la comarca de forma immediata.  

A més, a curt termini existeix un problema lligat al seu finançament, la participació de la iniciativa 

privada, estructura jurídica i de gestió, que requereix de negociacions multilaterals, i que no es pot 

resoldre en un termini adequat per ser efectiu amb els projectes que estan en aquest moment 

en marxa. 

El que sí queda palès a l‟estudi és la necessitat de comptar amb una Oficina de Promoció 

Econòmica potent i ben estructurada, que tingui una capacitat operativa alta, amb possibilitat 

d‟interlocució a tots els nivells, que pugui, eventualment, engegar projectes, i que disposi de capacitat 

de maniobra per complir amb els seus objectius estratègics, i de capacitat per promoure i atraure 

projectes i inversions a la comarca, amb l‟ambició de que més endavant es pugui crear una 

estructura jurídica pròpia, una “Agència”, que sigui la que lideri el desenvolupament de la 

comarca. 

Per tant, en aquesta etapa es proposa potenciar l’Oficina de Promoció Econòmica dins del 

Consell Comarcal, dotant-la de l‟estructura, el pressupost  i de la capacitat d‟actuació necessàries 

per dur a terme les seves tasques, entenent que aquesta és una etapa de transició l‟objectiu de la 

qual seria la creació de l’”Agència” de Promoció Econòmica del Garraf a mig termini. 

L’estructura que es proposa és una estructura funcional. No necessàriament cada funció ha de 

ser ocupada per una persona, però si l‟Oficina de Promoció Econòmica es desenvolupa, arribarà un 

moment en que sí sigui necessari. Si s‟arribés a crear l‟”Agència”, aquesta estructura de funcionament 

s‟hauria de revisar en funció dels objectius i estratègies que es defineixin per la mateixa. 

És important pensar que per moltes de les funcions a portar a terme l‟Oficina pot comptar amb el 

suport tant de l‟estructura del Consell Comarcal com de l‟estructura de la Diputació de Barcelona. 

Àrea de promoció 
econòmica

Oficina de 
promoció 
econòmica

Agència de 
Promoció 
Econòmica

Situació actual Situació proposada Situació desitjada

“Perduda”  en mig de la funció
Escassos recursos
Baix nivell d‟interlocució
Baix nivell de representativitat
Escassa capacitat d‟actuació

Escàs impacte a la comarca
Baixa capacitat l de liderar projectes

Augment de la seva notorietat
Increment important recursos
Alt nivell d‟interlocució
Alt nivell de representativitat
Potenciació capacitat d‟actuació

Increment de l‟impacte a la comarca
Capacitat mitja de liderar projectes

Creació d‟una nova estructura de gestió
Increment molt important recursos
Nivell d‟interlocució total
Molt alt nivell de representativitat
Capacitat d‟actuació a tota la comarca

Impacte important a la comarca
Capacitat alta de liderar projectes
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Figura 7: Estructura organitzativa de l’Oficina de Promoció Econòmica 

 

Des del punt de vista d‟organització, es proposa una estructura que desenvolupi les següents 

funcions: 

 Direcció: A càrrec del funcionament de tota l‟Oficina. Reporta a la persona responsable de 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal. La capacitat de lideratge, la visió integral, la 

capacitat de detectar oportunitats, la capacitat d‟entendre la realitat i les necessitats 

empresarials i la capacitat de gestionar per objectius són característiques clau d‟aquesta 

funció. Inicialment assoliria les funcions de Relacions Institucionals i de Promoció i Atracció 

d‟inversions para, a mesura que l‟Oficina creixi, dotar a aquestes funcions dels seus 

responsables directes. 

 Secretaria: Posició de suport per al funcionament de l‟Oficina. Reporta a la Direcció. Ha de 

tenir capacitat d‟organització i de relació amb la resta de l‟equip i amb l‟exterior. 

 Administració, control i sistemes: Responsable de l‟administració dels recursos de 

l‟Oficina, del control dels projectes que es promoguin o liderin des del Consell Comarcal, i dels 

sistemes que permetin el funcionament de tots els serveis, informació i dades de l‟Oficina. 

Reporta directament a la Direcció. Amb el temps serà la principal funció de suport de la 

mateixa. Serà responsable també de la gestió dels sistemes que permetin a l‟Oficina disposar i 

utilitzar al màxim la informació recollida. Reporta directament a la Direcció. La capacitat 

d‟organització, l‟ordre, la capacitat de seguiment dels temes, el rigor en la tramesa 

d‟informació i d‟estendre els sistemes a tota l‟organització són elements claus d‟aquesta 

funció. 

 Relacions institucionals: Responsable de relacions amb institucions, empresaris, i d‟altres 

organismes que facilitin el funcionament de l‟Àrea i puguin donar suport als seus projectes. 

Aquesta funció serà inicialment assumida per la Direcció, per més endavant incorporar a una 

persona específicament dedicada a aquesta tasca. Reportarà directament a la Direcció. La 

capacitat de relació, el coneixement del funcionament de l‟administració i la política 

administrativa i privada seran capacitats importants per aquesta funció.  

 Gestió i finançament de projectes i formació: Àrea operativa, serà la responsable de la 

gestió dels projectes en els quals el Consell Comarcal tingui un paper important, ja sigui per 

Direcció 

Administració, control i 

sistemes 

Relacions institucionals Promoció i Atracció 

d‟inversions 

Secretaria 

Gestió i financiació de 

projectes i formació 



  
 

106 

 

engegar-los, de lideratge o d‟acompanyament. Reporta directament a la Direcció, i té tres 

funcions operatives específiques: 

o Gestió de projectes, controla la participació de l‟Oficina als diversos projectes als 

que estigui involucrada en un moment donat, amb més o menys intensitat en funció 

del paper de l‟Àrea als mateixos. Te l‟objectiu de que es supervisi i es faci rentable la 

participació del Consell Comarcal als projectes de promoció econòmica, i quan el 

projecte és de l‟Oficina, que aquest es desenvolupi d‟acord als terminis, pressupostos i 

objectius plantejats. La visió econòmica dels projectes, la capacitat d‟organització i de 

capacitat de comandament i la capacitat de negociació són característiques molt 

valuoses per aquesta funció. 

o Recerca de finançament, part important de la funció de l‟Oficina serà aconseguir  

finançament per realitzar les accions proposades per la mateixa, i també ajudar a 

aconseguir finançament per projectes considerats estratègics, promoguts des d‟altres 

instàncies. Les relacions institucionals, el coneixement dels sistemes de finançament, 

públics i privats, són imprescindibles per aquesta funció.  

o Formació, dins de l‟àrea operativa, la funció de formació és especialment important, 

donat que serà una de les activitats més freqüents i més importants a portar a terme 

per l‟Oficina, en relació amb els projectes desenvolupats i supervisats per la mateixa, i 

amb la funció general de formació empresarial a ser gestionada des de l‟Oficina de 

Promoció Econòmica. 

 Promoció i Atracció d’inversions: Funció imprescindible per desenvolupar el model 

proposat en torn als quatre eixos de desenvolupament. Reporta directament a la Direcció. 

Entre les capacitats més importants destaca el seu coneixement de la comarca, la comprensió 

de les prioritats, necessitats i mecanismes de decisió de les empreses, les necessitats 

marcades pel finançament de projectes empresarials, la capacitat de vendre els atractius i les 

fortaleses de la comarca, i un esperit obert, amb coneixement d‟idiomes i disponibilitat per 

viatjar.  

Els socis estratègics i els socis col·laboradors 

Per al desenvolupament de les seves activitats i funcions, l‟Oficina de Promoció Econòmica ha de 

comptar amb una sèrie d‟aliances i de col·laboracions a diferents nivells. 

Socis estratègics 

S‟entén per soci estratègic a aquell que és necessari per al desenvolupament de l’activitat de 

l‟Oficina de Promoció.  

Entre els mateixos destaquen els ajuntaments, la mancomunitat, la Generalitat, la Diputació, la 

Cambra de Comerç, la UPC-Vilanova, l‟ADEG, els sindicats, i d‟altres organitzacions de caire 

institucional que poden afegir valor estratègic als projectes de l‟Oficina. 
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Quan es posi en funcionament l‟”Agència” de Promoció Econòmica del Garraf, totes aquestes 

institucions hauran de formar part del que es podria anomenar el seu Consell General. 

Socis col·laboradors 

Són socis col·laboradors tots aquells que, en un moment donat, poden fer que un projecte concret 

pugui sortir endavant.  

Són socis puntuals, per a projectes específics. Poden ser empreses, o institucions, locals o d‟àmbit 

superior, fundacions, etc. 

La seva relació amb l‟Oficina no és tan estreta com la dels socis estratègics, però pot ser clau per que 

determinat projecte pugui sortir endavant. 

Finançament de la activitat 

El pressupost de l‟Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf a l‟any 2008 ha estat 

al voltant dels 280.000 euros.  

Aquest pressupost és fruit de l‟activitat de captació de recursos i subvencions per part dels actuals 

responsables de l‟Àrea de Promoció Econòmica.  

A dia d‟avui, l’Àrea no compta amb cap pressupost estructural per al seu funcionament.  

La reorganització proposada per a la funció de promoció econòmica ha d‟implicar, necessàriament, un 

augment important del seu pressupost, amb l‟objecte de que pugui portar a terme les funcions 

assignades, i complir amb els seus objectius estratègics, a la vegada que augmenta la seva capacitat 

de captació de recursos i de promoció de projectes de desenvolupament econòmic. 

Seria important la involucració de la Diputació per tal de fer possible que una part d‟aquest pressupost 

es pogués considerar estructural, es a dir, pogués assegurar d‟any a any el funcionament mínim de 

l‟estructura proposada per l‟Oficina de Promoció Econòmica, en el bé entès de que el seu objectiu 

principal continuarà essent l‟autofinançament de l‟activitat.   

Es considera una prioritat, una vegada es decideixi l‟ambició específica del projecte, treballar per dotar 

a l‟Oficina d‟una partida pressupostària específica, amb caràcter plurianual, amb la finalitat de donar-li 

estabilitat i continuïtat al projecte i de facilitar l‟evolució cap al format d‟”Agència” a mesura que les 

condicions de l‟entorn ho permetin.  

Al llarg de l‟any 2009 s‟hauria de treballar per desenvolupar un pla econòmic detallat de l‟Oficina de 

Promoció i un Pla de Negoci del que podria ser l‟”Agència” de Promoció Econòmica. 

Mesures concretes a posar en marxa de forma immediata 

Per poder posar en marxa aquesta ambiciosa proposta de funcionament de l‟Oficina de Promoció 

Econòmica, és necessari que es facin les següents passes: 

13. Definició del suport donat per la Diputació de Barcelona a aquest projecte al llarg dels propers 

anys 
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14. Negociació i decisió política de lideratge comarcal des del Consell Comarcal i els municipis 

15. Creació de la taula de responsables de promoció econòmica dels diferents municipis 

amb la finalitat de generar una agenda comuna 

16. Organització d‟una jornada de treball sobre els plans de desenvolupament municipals 

adreçat als alcaldes i regidors de desenvolupament econòmic i d‟urbanisme de la comarca, 

amb la finalitat de generar una base comuna de coneixement de la realitat de la comarca i 

dels projectes portats a terme per cada municipi 

17. Avaluació del recursos existents a diferents institucions i organismes per promoure de 

forma estructurada i consistent l‟activitat econòmica a la comarca, per la qual cosa serà 

necessària una negociació política 

18. Estructuració de la funció de Promoció Econòmica a traves de la creació de l’Oficina de 

Promoció Econòmica, d‟acord als plantejaments i estructura proposades a aquest 

document i del suport donat per la Diputació 

19. Creació de l‟etiqueta de “Projecte d’Interès Comarcal” per aquells projectes que, 

consensuadament, s‟hagin identificar com d‟interès estratègic per a la comarca, analitzant-hi 

les  seves implicacions i l‟operativa necessària per que aquesta denominació permeti accelerar 

el desenvolupament d‟aquest tipus de projectes 

20. Definició, estructuració i posada en valor dels nous projectes i dels ja existents, com a 

projectes d‟interès comarcal, amb la visió consensuada de tots els agents de la comarca 

21. Generació de la funció d‟atracció d‟inversions cap a la comarca:  

22. Definició del seu abast 

23. Quantificació de les seves necessitats, de recursos i econòmiques, i del seu àmbit 
d‟actuació 

24. Identificació de les oportunitats d‟inversió: quins sòls / projectes / productes 
requereixen inversió 

25. Generació dels materials per anar a vendre la comarca 

26. Estructuració d‟una recerca sistemàtica d‟inversors pels projectes identificats 

27. Generació d‟un procés d‟anàlisi i “benvinguda” als inversors 

28. Donar els passos necessaris per constituir, en un termini mitjà, l‟”Agència” de Promoció 

Econòmica del Garraf. 
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ANNEX I: FITXES DE PROJECTES COMARCALS EXISTENTS 
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Els productes de la terra al Garraf 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

. 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf 

 

 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

Aquest projecte parteix de la necessitat d‟impulsar i promoure l‟especialització d‟activitats 

econòmiques i estratègies de dinamització sectorial i de l‟oportunitat que suposa l‟intercanvi entre els 

diferents agents econòmics i socials. A la comarca coincideix una oferta de producció agrícola i 

pesquera de qualitat amb una oferta de restauració també de qualitat, ambdues escassament 

estructurades. El projecte pretén organitzar-les per orientar-les cap a les demandes (mercats) 

potencials que es puguin detectar. La denominació “Aliments Artesans del Garraf” haurà de ser la 

marca que inclourà aliments produïts a la comarca sota determinats mètodes artesans i criteris de 

qualitat i la xarxa de restauradors que n‟oferirà la seva elaboració. Per tant, els productes tant es 

podran comprar en llocs determinats com consumir-se en establiments acreditats. 

 

OBJECTIUS: 

2. Proporcionar una oferta estructurada per als aliments propis de la comarca, tant els produïts per 

productors com per restauradors. 

3. Recuperar la producció d‟aliments de qualitat i autòctons de la comarca, sota la denominació 

d‟aliments artesans. 

4. Aglutinar els sectors productius (agrícoles i pesquers principalment) amb el sector de la 

restauració per articular una oferta de més valor afegit. 

5. Atraure a la comarca turisme de qualitat, lligant les idees d‟oci, cultura i alimentació de qualitat. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

En primer lloc, cal disposar d‟un catàleg d‟aliments artesans a la comarca i dels productors que els 

produeixen. En segon lloc, cal identificar els millors restauradors de la comarca i aconseguir que 

s‟adhereixin al projecte proposant una oferta culinària a partir dels aliments artesans. A continuació, 

cal pensar l‟articulació conjunta de l‟oferta: rutes, punts de venda, visites a centres productius, etc. El 
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darrer resultat esperat hauria de ser la identificació de públics objectius i la posterior difusió i venda 

dels productes del projecte “Aliments Artesans del Garraf” 

 

CALENDARI PREVIST: 

Primera fase del projecte, iniciat al 2007 i es troba en el segon any de desplegament. 

 

AGENTS:  

1. RESPONSABLE: Consell Comarcal del Garraf 

2. PARTNERS:  Consorci de Turisme del Garraf, Associació Slow Food, Gremi de viticultors del Garraf, 

Ajuntaments de la Comarca (tècnics responsables de promoció econòmica), responsables dels 

mercats municipals, Confraries de pescadors, gremi de restauradors. 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.ccgarraf.cat  

www.garraftour.com 

www.slowfood.es 

www.cubelles.cat 

www.vilanova.cat 

www.sitges.cat 

www.santperederibes.org 

www.canyelles.cat 

www.olivella.es 

www.gremihs.com 

www.mercapesca.net/vilanova/CAS/index.htm 

 

PRESSUPOST: 

50.000€ 

http://www.ccgarraf.cat/
http://www.garraftour.com/
http://www.slowfood.es/
http://www.cubelles.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.sitges.cat/
http://www.santperederibes.org/
http://www.canyelles.cat/
http://www.olivella.es/
http://www.gremihs.com/
http://www.mercapesca.net/vilanova/CAS/index.htm
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Garraf Mobilitat Sostenible 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE     GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

La mobilitat en una comarca inserida en l‟àmbit metropolità de Barcelona planteja uns reptes de futur 

que cal abordar convenientment com a factor clau per al propi desenvolupament local. La proximitat 

amb el centre metropolità de Barcelona crea relacions de dependència funcional que es tradueixen en 

majors demandes per part de la ciutadania en relació a la seva mobilitat obligada (desplaçament per 

raó de treball, estudi i provisió de serveis de primera necessitat). Es preveu que aquestes demandes 

aniran incrementant en número i també amb una exigència de major qualitat (seguretat en la 

mobilitat, reducció dels temps de desplaçament, sostenibilitat ambiental). D‟altra banda, la mobilitat 

intracomarcal també té els seus propis reptes i ha de ser ordenada: accés a polígons industrials, 

centres comercials, centres docents, entre altres. La millora de la mobilitat requereix més i millors 

infraestructures de suport (el que demanda més recursos econòmics) i també una millor gestió dels 

desplaçaments de persones i mercaderies. 

 

OBJECTIUS: 

1. Convertir al Garraf en una comarca de referència en la gestió de la mobilitat. 

2. Fer evidents els lligams i la interacció entre mobilitat i desenvolupament local. 

3. Aconseguir introduir la qüestió de la mobilitat en l‟agenda política local, aconseguint que es tingui 

en compte en totes les accions de transformació territorial al Garraf (urbanització, creació de 

nous vials, noves àrees d‟activitat  econòmica, altres). 

4. Plantejar al nivell polític i institucional que correspongui (lobby) la necessitat de que es portin a 

terme les grans infraestructures que la comarca té pendents d‟execució i que fa temps demana: 
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el projecte de Tren Orbital, el desdoblament de la C-15 i la millora del transport públic de 

viatgers. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

Redacció del Pla de Mobilitat Sostenible al Garraf. Aquest document ha de ser el resultat del consens 

de tots els responsables públics de la comarca amb competències sobre mobilitat. Ha de comptar amb 

una part de diagnòstic i una part prepositiva. La redacció del Pla haurà de comportar la col·laboració 

d‟assessors externs experts i de participació ciutadana estructurada. 

 

CALENDARI PREVIST: 

Per a la redacció del Pla es fixa un termini d‟un any des de l‟inici del projecte. La fase posterior 

d‟implementació que se‟n deriva serà de 5 anys, moment en que es revisaranels resultats assolits i es fixaran 

els objectius per al proper quinquenni. 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Departament de Política Territorial i Obres Públiques  

PARTNERS:  Consell Comarcal del Garraf i Ajuntaments 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026:  

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pitc.jsp  

 

Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012: 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pla_transports.jsp  

 

Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 

http://www.atm.cat/cat/pdm/web/benvinguda.htm  

 

A aquest Pla Director de Mobilitat de la Regió, cal afegir-hi el Pla director d’infraestructures de 

transport públic col·lectiu de la RMB 2001-2010: 

http://www.atm.cat/cat/apartado3/ap3_01.htm  

 

ONG que treballa els temes de mobilitat a nivell de tot Catalunya 

http://www.laptp.org   

 

AMTU - L‟Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de la 2ª Corona metropolitana de 

Barcelona. 

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pitc.jsp
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/sectors/pla_transports.jsp
http://www.atm.cat/cat/pdm/web/benvinguda.htm
http://www.atm.cat/cat/apartado3/ap3_01.htm
http://www.laptp.org/
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http://www.amtu.cat  

 

Estudis de Mobilitat del Consell Comarcal (a part de les propostes que es van fer al 2005 per al 

planejament territorial): 

Fets per l‟Institut d‟Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona: http://www.iermb.uab.es  

Estan desglossats en els següents: 

 Anàlisi de les propostes del Pla de Serveis de Transport Públic Col·lectiu a la comarca 

del Garraf (juny 2006) 

 Anàlisi de les pautes de mobilitat a la comarca del Garraf (desembre 2007) 

 El transport públic i les pautes de mobilitat al Garraf: Propostes de millora del servei 

de transport col·lectiu interurbà per carretera a la comarca del Garraf (febrer de 

2008). 

 

PRESSUPOST:  

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

Fase1: redacció de l‟estudi – 100.000€

http://www.amtu.cat/
http://www.iermb.uab.es/
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Garraf, ocupació activa 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE     GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

Des del nivell local, les organitzacions públiques que vetllen per la promoció del desenvolupament 

local compten amb un conjunt d‟iniciatives consolidades que s‟orienten als àmbits d‟intervenció de la 

intermediació i orientació laboral, la formació ocupacional i el suport a l‟emprenedoria. Tant des dels 

ajuntaments de la comarca (que gairebé tots compten amb tècnic de promoció econòmica) com des 

d‟entitats específiques (CIESNivell 10, IMET La Paperera, CFO Can Puig) com des de la Mancomunitat 

Penedès Garraf o des dels sindicats, ja es porten a terme les pròpies línies d‟actuació i les accions que 

formen part del projecte “Garraf Actiu”.  

El principal valor que ha d‟aportar el projecte és proveir un marc de col·laboració que inclogui a tots 

els actors de la comarca que actuïn en els àmbits d‟intervenció abans esmentats en el que es fixin 

projectes concrets, objectius comuns a assolir, es planifiquin accions conjuntes, es porti a terme 

l‟intercanvi d‟experiències i de coneixement, es comparteixin metodologies de treball, s‟estableixen 

sistemes d‟avaluació de la tasca feta i es valorin coordinadament les futures accions a emprendre 

 

OBJECTIUS: 

1. Millorar l‟ocupació de la població, especialment dels col·lectius amb dificultats Afegides. 

2. Millorar la qualitat de l‟ocupació. 

3. Potenciar la cultura emprenedora donant suport a la creació i consolidació d‟empreses, 

especialment en aquells sectors econòmics reconeguts com a emergents. 
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4. Impulsar i promoure l‟especialització d‟activitats econòmiques i estratègies de dinamització 

sectorial potenciant la interacció i l‟intercanvi de coneixement entre els diferents agents 

econòmics i socials. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

Els resultats esperats són els propis que periòdicament es plantegin assolir dins de la planificació 

anual del projecte “Garraf Actiu”. Entre altres, els instruments a través dels quals es faciliten accions 

per obtenir resultats hi ha: Clubs de Feina, borses de treball, bases de dades empresarials, servei 

d‟orientació laboral i professional, productes formatius (alfabetització tecnològica, tallers de millora de 

competències), projectes transversals de transició al treball, accions de difusió de la cultura 

emprenedora (introducció en la formació ocupacional, en els instituts, premis escolars a idees 

emprenedores), assessorament empresarial (tràmits administratius, redacció del Pla d‟Empresa), 

seguiment i suport concret a persones emprenedores i espai viver d‟empreses. 

 

CALENDARI PREVIST: 

Es valora que atesa la importància estratègica i la consolidació que ja té aquest projecte, la seva 

durada és plurianual. Els objectius concrets del projecte es formulen anualment i els resultats assolits 

s‟avaluen també anualment, en un procediment d‟avaluació contínua i reformulació d‟objectius. 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Consell Comarcal del Garraf com a entitat interlocutora del Pacte 

PARTNERS CO-RESPONSABLES: Membres del Pacte territorial del Garraf (Mancomunitat Penedès-

Garraf, Ajuntament de Sitges, CIES Nivell 10, CFO La Paperera, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Ajuntament de Cubelles, Ajuntament d‟Olivella, Ajuntament de 

Cubelles, Ajuntament de Canyelles, ADEG-Associació d‟Empresaris del Penedès i Garraf, Confraria de 

Pescadors de Vilanova i la Geltrú, UPC-Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, Consorci 

de Turisme del Garraf). 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.mancomunitat.cat   

www.lapaperera.cat    

www.nivell10.cat    

www.cubelles.cat 

www.vilanova.cat 

www.sitges.cat 

www.santperederibes.org 

www.canyelles.cat 

http://www.mancomunitat.cat/
http://www.lapaperera.cat/
http://www.nivell10.cat/
http://www.cubelles.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.sitges.cat/
http://www.santperederibes.org/
http://www.canyelles.cat/
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www.olivella.es 

www.adeg.cat 

www.cambrabcn.es 

www.ugt-cat.net/subdominis/apg 

www.ccoo.cat/altpenedes-garraf 

 

PRESSUPOST: 

500.000€ 

 

http://www.olivella.es/
http://www.adeg.cat/
http://www.cambrabcn.es/
http://www.ugt-cat.net/subdominis/apg
http://www.ccoo.cat/altpenedes-garraf
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 L’espai de la tecnologia i les idees 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

Constitució d‟una Entitat Pública Empresarial Local, Neàpolis, dotada de personalitat jurídica 

diferenciada, patrimoni especial i amb la capacitat d‟actuar necessària per al compliment de la finalitat 

de coordinar les accions i objectius de la Societat de la Informació. A aquest efecte el Consell 

d‟Administració elaborarà un Pla Anual d‟Actuacions que haurà de ser aprovat per l‟Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. 

Vilanova i la Geltrú és una ciutat que aspira a convertir-se en la ciutat del tercer mil·lenni, 

desenvolupant un nou model econòmic i estructural i apostant per un concepte ampli de ciutat digital.  

 

OBJECTIUS: 

Esdevenir centre del futur dels mitjans digitals, treballant sobre cinc grans eixos de forma integral: els 

serveis, la tecnologia, la xarxa d‟accés, la recerca i innovació i l‟ús públic. Des de la gestió de l‟ample 

de banda fins a la dotació de nous recursos en les tecnologies més avançades. 

Element estratègic pel futur de Vilanova i la Geltrú, lligant interessos, innovacions, tecnologia i idees. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

Proposar a l‟Ajuntament l‟aprovació de les ordenances municipals i normativa de desenvolupament en 

matèria de telecomunicacions, comunicacions electròniques, medies i infraestructures de 

telecomunicacions; i les de dissenyar, gestionar, explotar, coordinar i controlar les actuacions 

municipals en matèria de telecomunicacions i TIC‟s, entre d‟altres. 

Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Vilanova i la Geltrú, de caràcter experimental i 

investigador, promoure la recerca avançada en l‟àmbit de les  

comunicacions electròniques, sistemes audiovisuals i la potenciació del seu ús; generar plataformes de 

col·laboració entre el sector públic, el sector privat i el sector universitari. 
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Desenvolupar tecnologies d‟Internet en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca de 

tecnologies de xarxa avançada i impulsar la col·laboració amb entitats i institucions que es proposin 

objectius similars. 

 

CALENDARI PREVIST: 

2008-2011 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 

PARTNERS: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; Generalitat de Catalunya, departaments de 

Presidència, d‟Universitats, Recerca i Societat de la Informació i Governació; Diputació de Barcelona, 

Fons Feder, Fundació i2Cat, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu 

Fabra, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/societat_informacio/neapolis.html 

 

PRESSUPOST: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/societat_informacio/neapolis.html
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L’espai de l’art 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf i Ajuntament de Sitges 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

En un entorn econòmic cada vegada més complex i amb millors incerteses, es pretén impulsar la 

recerca, prestar assistència i serveis en els àmbits de la economia  per tal de promoure el 

desenvolupament de la ciència i la transferència tecnològica i augmentar la capacitat de desenvolupar 

una economia basada en el coneixement, la intel·ligència i la creativitat. 

L‟espai de l‟art  pretén promoure un nou model on l‟art, la cultura, la creativitat i la intel·ligència 

generin valor i oportunitat de futur per la ciutat. 

Sitges vol potenciar el valor del seu Territori, impulsat per la màgia i l‟encant del poble fusionat amb 

l‟arquitectura, l‟urbanisme, el paisatge, les noves tecnologies, la sensibilitat i la seducció de les arts i la 

cultura. Amb la definició de L‟espai de l‟art es pretén conjugar: Sòl públic; arquitectures 

emblemàtiques; espais per activitats culturals i docents; gastronomia, oci, restauració, art, disseny i 

noves tecnologies (I+D); oferta sostenible econòmicament i equilibri mediambiental. 

 

OBJECTIUS: 

Incrementar els graus de col·laboració  i cooperació, centrar els esforços entre els diferents actors 

participants en l‟àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació per possibilitar la transició vers 

una economia i una societat basada en el coneixement mitjançant l‟impuls de les politiques en el camp 

de l‟art, la creativitat i  que desenvolupin processos de reforma estructural per afavorir la innovació i 

la millora de la competitivitat de les activitats econòmiques. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

L‟esforç ha d‟anar dirigit a trobar els nous segments d‟atracció basats en la creativitat el coneixement i 

el pensament. L‟Espai de les Arts es basa en els valors d‟innovació, avantguarda, talent, sostenibilitat i 

sensibilitat utilitzant l‟art com a element transformador en l‟economia i el territori. 
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CALENDARI PREVIST: 

Horitzó: 15/20 anys 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Ajuntament de Sitges i Consell Comarcal del Garraf 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.sitges.cat 

 

PRESSUPOST: 

http://www.sitges.cat/
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El model de desenvolupament econòmic del Garraf 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

En l‟àmbit local de la comarca del Garraf, tant a nivell tècnic com polític, existeix consens que les 

accions de desenvolupament local que es porten a terme estan mancades de directrius econòmiques,  

demogràfiques, socials, político-institucionals, urbanístiques i territorials. Per tant, és necessari definir 

quin ha de ser el model econòmic i territorial desitjable per a la comarca i a partir d‟aquí obtenir un 

marc de referència coherent que permeti desenvolupar qualsevol acció de desenvolupament local en 

el sentit desitjat.  

Aquesta és una demanda tradicional que es formula des de l‟àmbit local, i la realització d‟aquest 

projecte ha de comptar amb la participació de professionals dels àmbits acadèmics i privats en la fase 

de proposta i també amb la participació de tots els a agents socials presents a la comarca. Es tracta 

d‟escriure la comarca que volem posant en valor tot el material existent (estudis, reflexions 

estratègiques....) 

 

OBJECTIUS: 

1. Definir el model de desenvolupament econòmic del Garraf a partir del consens Actiu de tots els 

agents públics i privats que actuen a la comarca, en un termini de temps raonable i amb el 

suport i coneixement tècnic i professional adequat per garantir l‟encert de les prescripcions del 

model definit. 

2. Obtenir un document concís i operatiu, sobretot entenedor, que faci visible el model futur de la 

comarca del Garraf. 

3. Crear el consens necessari en l‟àmbit local a l‟entorn dels grans eixos del desenvolupament 

estratègic local. 

4. Definir programes i actuacions. 
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RESULTATS ESPERATS:  

La definició del model de desenvolupament econòmic del Garraf ha de tenir, principalment, una doble 

utilitat. D‟una banda, obtenir directius clares i consensuades per tal que els governs municipals i altres 

organismes prestadors de serveis puguin orientar la seva acció en el terreny local; d‟altra banda, 

dotar-se d‟un instrument que permeti al nivell polític i institucional (Consell Comarcal, Ajuntaments, 

Mancomunitat...) tenir una interlocució unidireccional amb altres nivells de l‟Administració 

(Departaments de la Generalitat, Diputació, UE, Estat). 

 

CALENDARI PREVIST: 

1 any 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Consell Comarcal del Garraf 

PARTNERS:  Membres del Pacte Territorial del Garraf (Mancomunitat Penedès-Garraf, Ajuntament de Sitges, 

CIES Nivell 10, CFO La Paperera, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 

Ajuntament de Cubelles, Ajuntament d‟Olivella, Ajuntament de Canyelles, ADEG-Associació d‟Empresaris del 

Penedès i Garraf, Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, UPC-Escola Universitària Politècnica de 

Vilanova i la Geltrú, Consorci de Turisme  del Garraf, Diputació de Barcelona. 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

L'any 2005 el Consell Comarcal del Garraf  va decidir endegar alguns estudis territorials i econòmics 

sobre la comarca. Així doncs a l‟hora de definir el model es posarà en valor tot el material existent 

(estudis, reflexions estratègiques...) 

 

PRESSUPOST: 

40.000€ 
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Parc Tecnològic Soci – sanitari a Sant Pere de Ribes 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf, Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

La Fundació Privada de l‟Hospital Residència Sant Camil és una institució socio-sanitària de referència 

a la comarca del Garraf. Les seves instal·lacions actuals daten de mitjans dels anys 70 del segle 

passat, el complex de l'Hospital Residència Sant Camil està constituït per dues grans àrees 

assistencials: hospital i residència, té una capacitat d‟hospitalització per a 169 malalts i és un centre 

sense ànim de lucre, d'utilització pública, concertat amb el Servei Català de la Salut i amb l'Institut 

Català de Servei Socials com a proveïdor de serveis. La presència del Sant Camil obre una finestra 

d‟oportunitat que pot ser aprofitada amb la proposta de creació del Parc Tecnològic Socio-sanitari. 

Segons la literatura científica, un parc tecnològic és la reunió física d‟un conjunt d‟actors en la que 

donen les condicions de creació de riquesa segons ve postulat per l‟anomenat model de la Triple Hèlix 

en la societat del coneixement. Aprofitant la massa crítica i els recursos de tot tipus de que disposa la 

Fundació Privada Sant Camil, i sota l‟impuls i el concurs dels poders locals i amb la implicació de les 

empreses del sector empresarial socio-sanitari i els centres d‟educació superior, és possible articular el 

projecte de Parc Tecnològic. 

 

OBJECTIUS: 

1. Crear el Parc Tecnològic Sociosanitari Sant Camil com a plataforma per a les empreses del sector 

on hi conflueixi la recerca, la transferència de coneixement, el desenvolupament de nous 

productes i serveis i la innovació. 

2. Potenciar l‟articulació del sector empresarial sociosanitari. 

3. Crear un espai de coneixement i intercanvi entre responsables públics, empresaris, centres 

universitaris, centres prestadors de serveis sociosanitaris, investigadors i emprenedors per al 

millor aprofitament de les oportunitats del sector i la creació d‟ocupació de qualitat i la generació 

de nous serveis a la ciutadania en aquest sector. 
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RESULTATS ESPERATS: 

Pròpiament, el principal resultat és el disseny del projecte i la seva posterior implementació. És 

evident que un projecte d‟aquestes característiques té un procés de maduració en el mig i llarg termini 

(5-10 anys), per tant cal començar ja amb la primera fase de definició conceptual del projecte. En 

segon lloc, cal sumar adhesions fent evidents les avantatges que el projecte comportaria. En una 

tercera fase, caldria concretar els promotors econòmics i institucionals, fixar els organismes de gestió 

del Parc i fer l‟estudi de mercat. Finalment, cal pensar en les fases d‟execució i Comercialització. 

 

CALENDARI PREVIST: 

Definició conceptual del projecte: 1 any. Posteriorment caldria replantejar les fases de 

desenvolupament executiu del projecte. 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Consell Comarcal del Garraf, Ajuntament de Sant Pere de Ribes,  

PARTNERS:  Fundació Privada Sant Camil 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

http://www.hrsantcamil.es/,  

http://www.santperederibes.org 

 

PRESSUPOST: 

http://www.hrsantcamil.es/
http://www.santperederibes.org/
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Recerca, Desenvolupament i Investigació al Garraf 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf  

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

En un entorn econòmic cada vegada més complex i amb millors incerteses, pretenem impulsar la 

recerca,  prestar assistència i serveis en els àmbits de l‟economia, promoure el desenvolupament de la 

ciència i la transferència tecnològica per tal d‟augmentar la capacitat de desenvolupar una economia 

basada en el coneixement. 

Amb voluntat de cooperar i col·laborar tant amb el sector públic com amb el privat, amb la finalitat de 

contribuir al desenvolupament i la millora de la competitivitat de les empreses, a la modernització de 

llurs estructures i  a comprendre millor les relacions existents entre societat i territori.  

 

OBJECTIUS: 

Incrementar els graus de col·laboració i cooperació entre els diferents actors participants en l‟àmbit de 

la recerca, el desenvolupament i la innovació: administracions públiques, empreses, universitats i 

centres de recerca . Es tracta d‟assolir un objectiu clau:  Administració-universitats i centres de 

recerca-empreses, efectiva i generadora de valor per al conjunt de la comarca.  

Centrar els esforços i l‟atenció en els resultats de recerca i innovació: creació de valor social i 

econòmic, avenços científics i tecnològics, capacitat per innovar, etc. possibilitar la transició vers una 

economia i una societat basades en el coneixement mitjançant l‟impuls de les polítiques en el camp de 

les tecnologies de la informació i la comunicació, la recerca i el desenvolupament i l‟estímul dels 

processos de reforma estructural per afavorir la innovació i la competitivitat dels diferents sectors 

productius. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

o Eina capaç de conjugar l‟interès públic i la iniciativa privada. 

o Que suposi un motor econòmic amb el suport institucional i la complicitat de l‟inversor privat. 
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Sitges: Espai de l‟art 

Sant Pere de Ribes: Parc tecnològic soci - sanitari 

Cubelles: Complex esportiu mixte hoteler 

Vilanova i la Geltrú: L‟espai de la tecnologia i les idees 

 

CALENDARI PREVIST: 

Horitzó: 15/20 anys 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 

CORRESPONSABLES:  AJUNTAMENT DE SITGES, AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES I AJUNTAMENT DE CUBELLES 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

http://www.vilanova.cat/html/tema/societat_informacio/neapolis.html 

http://www.sitges.cat 

http://www.cubelles.cat 

http://www.hrsantcamil.es/ 

http://www.santperederibes.cat 

 

PRESSUPOST: 

Pressupost pendent de la resolució de l‟estudi i valoració econòmica dels diferents projectes. 

http://www.vilanova.cat/html/tema/societat_informacio/neapolis.html
http://www.sitges.cat/
http://www.cubelles.cat/
http://www.hrsantcamil.es/
http://www.santperederibes.cat/
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Suport a l’Empresa 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

A nivell local es detecten demandes per part del teixit empresarial de la comarca. Tradicionalment, el 

nucli de la promoció econòmica local ha estat la persona que necessita incorporar-se al mercat de 

treball, i amb aquest projecte l‟empresa se situa com a nucli del desenvolupament local. Aquest 

projecte treballa amb les empreses que ja estan en funcionament, hagin estat o no impulsades des de 

qualsevol servei de promoció econòmica local de la comarca. Els tipus de serveis a oferir en concreten 

en les línies: 1. Provisió de serveis avançats als polígons industrials; 2. Projecte de coordinació de les 

polítiques fiscals locals; 3. Provisió d‟espais i programes d‟intercanvi empresarial; 4. Pla d‟atractivitat 

empresarial al Garraf; 5. Programes i activitats de consolidació de les empreses. Aquest és el 

contingut inicial de definició del projecte, tot i que se‟n podran incorporar d‟altres.  Cada una 

d‟aquestes línies de concreció desenvoluparà un Pla específic de treball que treballarà coordinadament 

amb la resta i que tindrà en compte els plans específics ja iniciats. 

 

OBJECTIUS: 

Oferir serveis complementaris de suport a l‟activitat empresarial. 

Millorar la competitivitat de l‟empresa al Garraf 

Aconseguir una interlocució efectiva amb el teixit productiu que permeti preveure necessitats i anticipar 

respostes 

Impulsar i promoure l‟especialització d‟activitats econòmiques i estratègies de dinamització sectorial 

potenciant la interacció i l‟intercanvi de coneixement entre els diferents agents econòmics i socials. 
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RESULTATS ESPERATS:  

Sota l‟impuls dels serveis de promoció econòmica local i el lideratge empresarial, es constituirà la 

comissió del projecte. Les propostes d‟accions que resultin del projecte de Suport a l‟Empresa tindran 

l‟abast que calgui, sempre que se‟n beneficiï el teixit productiu de la comarca 

 

CALENDARI PREVIST: 

2008-2011 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Consell Comarcal del Garraf, Ajuntaments (tècnics responsables de  

l‟àrea de promoció econòmica), Mancomunitat Penedès-Garraf 

PARTNERS: ADEG, Cambra de Comerç, Gremis i associacions empresarials, sindicats 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.ccgarraf.cat  

www.mancomunitat.cat   

www.lapaperera.cat    

www.nivell10.cat    

www.cubelles.cat 

www.vilanova.cat 

www.sitges.cat 

www.santperederibes.org 

www.canyelles.cat 

www.olivella.es 

www.adeg.cat 

www.cambrabcn.es 

www.ugt-cat.net/subdominis/apg 

www.ccoo.cat/altpenedes-garraf 

 

PRESSUPOST: 

200.000€ 

 

http://www.ccgarraf.cat/
http://www.mancomunitat.cat/
http://www.lapaperera.cat/
http://www.nivell10.cat/
http://www.cubelles.cat/
http://www.vilanova.cat/
http://www.sitges.cat/
http://www.santperederibes.org/
http://www.canyelles.cat/
http://www.olivella.es/
http://www.adeg.cat/
http://www.cambrabcn.es/
http://www.ugt-cat.net/subdominis/apg
http://www.ccoo.cat/altpenedes-garraf
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Projecte soci – sanitari a Vilanova i la Geltrú 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

L‟Ajuntament de Vilanova i La Geltrú està portant a terme un ambiciós projecte de desenvolupament 

de serveis soci – sanitaris lligats a la dependència, l‟atenció domiciliària i la teleassistència.  

S‟ha creat un Consorci entre l‟Ajuntament i l‟Hospital de Sant Antoni amb l‟objectiu d‟oferir servies de 

dependència.  

L‟idea és crear 130 places de nit i 60 places de dia, amb un concert amb la Generalitat, gestionat pel 

Consorci, que incorporaria també la gestió del CAP de Vilanova. 

A mig termini, l‟idea és que des de la UPC es pugui investigar en robòtica de la dependència, 

desenvolupant activitat d‟investigació i econòmica al voltant de l‟accessibilitat i la mobilitat de 

persones dependents.   

 

OBJECTIUS: 

Oferir serveis per persones dependents 

Crear massa critica a nivell municipal per poder gestionar aquests serveis 

Potenciar l‟activitat de recerca i desenvolupament en accessibilitat i mobilitat 

Incorporar a d‟altres municipis i institucions al Consorci 

 

RESULTATS ESPERATS: 

Poder generar un centre de prestacions de serveis avançats a la comarca, integrar a la resta de 

municipis i generar activitat d‟investigació i activitat econòmica en un sector de futur. 
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CALENDARI PREVIST: 

A partir de l‟any 2009 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  

PARTNERS:  Hospital de Sant Antoni, resta de municipis i Consell Comarcal.  

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

 

PRESSUPOST: 

13 milions d‟euros 
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ANNEX II: FITXES D’ALTRES PROJECTES AMB POTENCIAL COMARCAL 
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La Paperera, a Vilanova i la Geltrú  

 

IMET Institut Municipal d’Educació i Treball 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf. Vilanova i la Geltrú 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

El centre està ubicat en una antiga fàbrica de paper, rehabilitada a finals dels anys 80, mitjançant 

diferents escoles-taller. Es va inaugurar el mes de juny de l‟any 1988 com a un projecte pilot 

innovador que va circumscriure la seva actuació a la lluita per rebaixar la taxa d‟atur, xifrada, en 

aquell moment, en un 18%. 

L‟any 1995 el centre participà activament en la creació del Consorci Xarxa Local, amb el qual va 

accedir a diferents programes europeus. L‟any 1999 es constituí el Departament Aeronàutic, i dos 

anys més tard participà en la fundació de l‟Asociación de Centros de Formación Aeronàutica, 

associació de caire estatal al voltant de la formació de Tècnics de Manteniment d‟Aeronaus. 

Actualment, també col·labora amb projectes de l‟Eix Diagonal.  

Le metodologia de formació implica un conjunt d'estratègies psicopedagògiques que faciliten, a 

l‟alumne/a, l‟aprenentatge d‟un ofici, donen suport a l‟adquisició dels coneixements necessaris per 

accedir a un lloc de treball i ajuden, al mateix temps, a descobrir aquelles característiques personals 

que s‟han de potenciar i/o modificar per a poder desenvolupar professionalment una ocupació.  

La metodologia de treball estableix els criteris metodològics següents:  

1. Formació basada en el desenvolupament de competències.  

2. Acció tutorial.  

3. Teoria i pràctica.  

4. Treball en xarxa (coordinació amb serveis i professionals). 

A la secció d‟orientació es treballen les tècniques de recerca de feina, així com també el 

desenvolupament d‟aptituds i de competències relacionades amb el procés d‟inserció laboral (habilitats 

comunicatives, l‟assertivitat...).  
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Dins les tècniques de recerca de feina, es treballa:  

 L‟estratègia de recerca de feina: organització de recursos de recerca activa de feina.  

 El currículum i la carta de presentació.  

 L‟entrevista de selecció.  

 Les proves de selecció.  

Es parteix d‟una detecció de quins són els punts febles de cada persona en relació a la recerca de 

feina del seu objectiu laboral, i es proposa la realització d‟un itinerari personalitzat per poder resoldre 

els punts febles detectats 

La secció d‟ocupació dissenya i executa programes i  projectes  al voltant de la recerca d‟ocupació, 

sempre des de la perspectiva de dinamitzar els ciutadans en edat laboral a què participin activament 

en el seu propi procés de recerca de treball.  

Per assolir aquest objectiu, l‟àrea posa a l‟abast dels/de les seus/ves usuaris/àries tot un seguit de 

serveis, espais i recursos tècnics i humans, que es poden classificar en serveis estables com són el 

Club de la Feina i la Borsa de Treball, o en projectes que s‟adrecen a col·lectius específics que tenen 

dificultats afegides a l‟hora de trobar feina.  

 

OBJECTIUS: 

1.  Contribuir a la lluita contra l'atur. 

2. Cooperar en el desenvolupament econòmic i social. 

3. Participar en la potenciació de professions i d'activitats econòmiques.  

4. Cooperar amb les iniciatives que es trobin en una situació preempresarial, induint processos 
d'autoocupació. 

5. Contribuir a potenciar el desenvolupament cultural de la població. 

6. Lluitar contra la marginalitat i les desigualtats socials.  

7. Participar en el coneixement objectiu i racional del mercat de treball amb la finalitat de servir 
de guia en l‟elecció de les accions formatives ocupacionals a desenvolupar.  

8. Influir en els processos d'aprenentatge fruit de la introducció generalitzada de les noves 
tecnologies en els sistemes productius. 

9. Formació permanent d'adults. 
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RESULTATS ESPERATS:  

La Paperera s‟ha convertit en un element estratègic per la formació i la capacitació dels professionals 

al municipi de Vilanova. L‟idea d‟incloure aquesta iniciativa com a projecte estratègic és que es detecta 

una gran potencialitat de la mateixa per la resta de la comarca. Té massa crítica suficient com per a 

convertir-se en un element de competitivitat de formació i ocupació que abasti tota la comarca.  

 

CALENDARI PREVIST: 

A partir de l‟any 2009 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Gerència de la Paperera, Vilanova i la Geltrú 

PARTNERS: Ajuntaments, Diputació, Generalitat, ADEG, Cambra de Comerç, Gremis i associacions 

empresarials, sindicats 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.imet.cat 

 

PRESSUPOST: 
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Monestir Budista, a Olivella  

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf. Olivella 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

Sakya Tashi Ling és un monestir pertanyent a una de les Quatre Tradicions del budisme tibetà, la 

Tradició Sakyapa. Aquesta tradició és una de les mes antigues del Tibet i té com Cap Espiritual a La 

seva Santedat Sakya Trizin, rei de l'antic Tibet. El Director Espiritual del monestir és el Venerable Llepi 

Jamyang Tashi Dorje. Desprès d'un període de deu anus des de la seva fundació, al juny de 1996, la 

comunitat s‟instal·là en el palauet premodernista de Plana Novella, en el cor del Parc Natural del 

Garraf, a tan sol 30 minuts de Barcelona, constituint així el primer monestir budista de Catalunya. La 

Comunitat imparteix cursos de meditació i introducció al budisme dirigit a persones que desitgin 

iniciar-se, i manté un cicle d'estudis i ensenyaments sobre el tantrayana a aquelles persones que 

desitgin aprofundir en el budisme tibetà. Una de les principals característiques del monestir és la seva 

obertura cap a tots els sectors de la societat i per a això, recentment, s'ha constituït la Fundació 

Privada per a la Preservació dels Valors Interns, la qual estructura les seves activitats en dues grans 

àrees: la docència i les activitats d‟àmbit cultural i social. En l‟àmbito de la docència s'organitzen 

diversos cursos relacionats amb tècniques de creixement personal i humà, com: Taichi, Yoga, 

Relaxacions, etc. En l‟àmbito cultural, es proposa la visita guiada al Museu Palau Novella, el qual 

mostra, d'una banda, les sales patrimonials del Palau premodernista de la Plana Novella, així com 

també una col·lecció d'art i cultura tibetana. En l‟àmbit social, es dinamitza el projecto Sakya SOS, es 

tracta d'una xarxa de famílies que canalitzen i presten ajudes a persones i famílies de diversos llocs 

del món que es troben en una situació de precarietat econòmica i social. En aquests moments aquesta 

actuant, a Índia, Nepal, Perú i Bolívia  

 

OBJECTIUS: 

Convertir-se en un dels principals monestirs budistas del sud d'Europa  
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Convertir-se en un punt de referència per als practicants i els no practicants del budisme, per a donar 

a conèixer aquesta religió  

A través de la Fundació es pretén que els valors espirituals que inspiren la filosofia budista: amor 

bondadoso, generositat, renúncia i desenganxo, alegria.... es materialitzin mitjançant projectes 

d'ajuda social a famílies i persones desfavorides, amb la recuperació de l'entorn natural, amb 

programes de formació de líders de l'àmbit social i econòmic i amb la promoció d'activitats culturals. 

Existeix el projecte de crear un gran centre d'interpretació de la ment que atregui a persones de tot el 

món per a la meditació i l'aprofundiment en els ensenyaments del budisme. 

RESULTATS ESPERATS:  

S‟espera que el Monestir Budista del Garraf es converteixi en un dels principals punts d‟atracció de 

visitants a l‟Espai Natural del Garraf, amb un impacte important a tota la comarca. 

La filosofia del Monestir s‟integra perfectament amb l‟orientació que es vol donar a tots el projectes de 

la comarca, en el sentit de la sostenibilitat i les coses ben fetes. 

 

CALENDARI PREVIST: 

A partir de l‟any 2009 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Direcció de la Fundació Prevain 

PARTNERS: Ajuntaments, Diputació, Generalitat, Direcció del Parc Natural del Garraf 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.sakyapa.org/Home.html 

www.monjesbudistas.net  

 

PRESSUPOST: 

http://www.sakyapa.org/Home.html
http://www.monjesbudistas.net/
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Laboratori de Ciutats, a Sitges  

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

  

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf. Sitges 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

El Laboratori de Ciutats de Sitges és un espai per la reflexió sobre el futur de les ciutats i els territoris. 

Té la seva seu a l‟edifici del Centre de Disseny de Sitges, antic edifici de disseny de l‟Audi. 

Amb ambició internacional, pretèn convertir-se en un think tank sobre l‟evolució dels territoris, i els 

nous models de ciutats i d‟habitats humans. 

Per això compta amb diverses áreas d‟actitivat: 

 És seu de l‟Associació Internacional d‟Arquitectes Urbanistes, ISOCARP 

 Té un Institut d‟Alcaldes 

 Te programes de col·laboració amb la Fundación Metrópoli 

 Desenvolupa un meeting annual, Catalunya-Califòrnia, amb l‟objectiu de apropar dos territoris 

innovadors amb importants similituds i projectes de futur 

 Té convenis de col·laboració amb importants entitats: UOC, Elisava, ... 

 

OBJECTIUS: 

El principal objectiu del Laboratori de Ciutats és convertir-se en un punt de referència en el debat 

sobre el futur de les nostres ciutats i territoris 

Aportar tecnologia i capacitat de I+D+I a l‟estudi dels territoris 

Formar a urbanistes i gestors públics en la gestió i el desenvolupament de les ciutats 
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Desenvolupar nous models d‟habitats urbans 

Formar un network internacional d‟institucions i organismes interessats en el futur dels territoris 

Generar projectes territorials estratègics 

Consolidar la relació amb el 22@ i proposar el Garraf com a lloc d‟extensió del seu  model 

Atraure activitats i persones innovadores relacionades amb el disseny i desenvolupament de ciutats i 

territoris 

 

RESULTATS ESPERATS:  

S‟espera que el Laboratori de Ciutats es converteixi en un punt de referència per els urbanistes i 

sociòlegs de tot el món. 

S‟espera també que serveixi per que Sitges i el Garraf es converteixen en una referència internacional 

a l‟hora de pensar, dissenyar i desenvolupar les ciutats del futur 

 

CALENDARI PREVIST: 

A partir de l‟any 2009 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Dirección del Laboratori de Ciutats. Ajuntament de Sitges. Fundación Metrópoli  

PARTNERS: Ajuntaments, Diputació, Generalitat, 22@ 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.fundacion-metropoli.org 

www.isocarp.org 

 

PRESSUPOST: 

http://www.fundacion-metropoli.org/
http://www.isocarp.org/
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El Garraf, comarca sostenible 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

  

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf 

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

Donades les característiques físiques del Garraf, la existència d‟un Espai Natural que ocupa una part 

important del seu territori, i el desig de conservar tant el paisatge com el patrimoni cultural i 

intangible del Garraf, unit a la capacitat d‟atraure inversió i a la capacitat d‟atraure empreses 

innovadores, i a una extensió de comarca relativament petita i manejable fan que la Comarca sigui un 

lloc ideal per atraure empreses relacionades amb un concepte ampli de sostenibilitat, i per portar a 

terme projectes ambiciosos de sostenibilitat territorial a tot el seu àmbit. 

El concepte de sostenibilitat territorial té un ampli abast d‟activitat relacionades: 

 Mobilitat sostenible 

o Model de mobilitat 

o Mobilitat viaria 

o Estratègia d‟aparcaments 

 Cicle de l‟aigua 

o Reducció consum total 

o Reducció consum aigua potable  

 Estratègia energètica 

o Mesures passives 

o Mesures d‟eficiència energètica 

o Energies renovables 

 Un pas més enllà del codi edificatori: Certificació LEEDS 

 

OBJECTIUS: 

Convertir a la Comarca del Garraf en un referent de sostenibilitat en totes les seves vessants: 
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 Técnica: amb l‟atracció d‟empreses que desenvolupin la seva activitat a totes les vessants de 

la sostenibilitat, en relació amb l‟aigua, l‟energia i la mobilitat 

 De preservació i posada en valor dels espais naturals, totes les activitats relacionades 

amb la preservació del medi i la seva utilització com espai turístic de qualitat 

 Des desenvolupament econòmic i social, com integració d‟un model que ha de proporcionar 

al territori un sustento en el llarg termini mantenint el medi en el que es desenvolupa aquesta 

activitat 

 

RESULTATS ESPERATS:  

Que la Comarca del Garraf es converteixi en un referent internacional en desenvolupament sostenible, 

generant-hi un model propi, adaptat a les seves caracterìstiques i circumstàncies, i que es generi un 

cluster d‟empreses i activitats al voltant del mateix. 

 

CALENDARI PREVIST: 

A partir de l‟any 2010 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Consell Comarcal del Garraf 

PARTNERS: Ajuntaments, Diputació, Generalitat, ADEG, Cámara de Comerç 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.arup.com 

 

PRESSUPOST: 

http://www.arup.com/
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e-ATLAS Garraf, Comarca Digital 

 

FOTOGRAFIA/IMATGE      GEOREFERENCIACIÓ 

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT TERRITORIAL: 

Comarca del Garraf.  

 

CONTINGUTS (DESCRIPCIÓ): 

El portal e-ATLAS GARRAF, COMARCA DIGITAL és un portal WEB que incorpora les dades i indicadors 

geogràfics, socials, econòmics i d‟infraestructures de la comarca del Garraf , generats pe entitats 

publiques i privades amb l‟objectiu de promoure la implantació d‟empreses i dotar d‟eines i 

assessorament als emprenedors per a la creació de noves activitats i la generació d‟ocupació 

El seu desenvolupament tecnològic es fonamenta en la incorporació d'un Sistema d'Informació 

Geogràfic (SIG) del Garraf, a un portal WEB. L'eina SIG permetrà visualitzar en un mapa la informació 

necessària per a construir un ATLAS sectorial de la comarca, el qual visualitzarà dades 

socioeconòmiqes, geogràfics i infraestructurals. 

 

OBJECTIUS: 

Els objectius d'e-ATLAS GARRAF, COMARCA DIGITAL són pretendre dinamitzar els actius de la 

comarca, donant resposta estratègica als reptes que els seus dos grans debilitats, des d'un punt de 

vista empresarial, té: D'una banda la limitació de la disponibilitat de sòl urbanitzable i no protegit. El 

que restringeix el seu creixement d'activitat econòmica basat en l'ús extensiu del mateix. I d'altra 

banda, la dependència directa o indirecta de multinacionals de l'automoció, que, amb les dinàmiques 

actuals es converteixen en un element estratègic en la prevenció de possibles processos de 

reconversió, ja sigui a curt, mig o llarg termini. 

Els objectius estratègics el portal e-ATLAS GARRAF, COMARCA DIGITAL són conseqüentment: 
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1. Dinamitzar els actius empresarials de la comarca: dinamització econòmica basada en els 

actius de la comarca de llocs de treball per a residents locals amb l'ajuda d'Implantació i 

Gestió de l'activitat. 

2. Generació de nous actius en la comarca: basats en el coneixement, especialització i formació 

de la població resident i futura de la comarca. Promovent la conversió professional dels 

habitants que treballen fora de la comarca. 

3. Atracció d'actius a través de l'atracció de talent: a causa de l'oferta sectorial, a la implantació 

d'economia avançada i el desenvolupament de les TICs com nínxol sectorial. Tant des del 

sector serveis, la indústria avançada, la formació, la investigació i el desenvolupament, la 

mediació empresarial així com els centres d'indústria creativa, amb suport de l'El Centre 

Tecnològic, el Centre del Disseny i Neapolis. 

 

RESULTATS ESPERATS:  

La determinació de la comarca de basar el seu desenvolupament en la implantació de les TICs en el 

teixit empresarial, i la necessitat d'optimitzar l'ús del sòl de la comarca, fan d'aquest projecte un eix 

clau de la promoció econòmica del Garraf. Encara així les expectatives dels resultats generats per 

projecte giren al voltant de quatre eixos principals: 

1. La inclusió de forma progressiva de les TICs en el desenvolupament i implantació de les 

PIIMES en la comarca. 

2. La implementació de la competitivitat dels sectors empresarials de la comarca a través de la 

coordinació de la producció serveis provinents del desenvolupament d'I+D de les institucions 

especialitzades en la producció de valor afegit, liderats pel centre Tecnològic de Vilanova, 

Neápolis i el Centre del Disseny. 

3. La implantació integral i eficient d'un sistema de coordinació de la formació i oferta d'ocupació 

en la comarca. 

4. El posicionament nacional i internacional del Garraf com una comarca avançada basada en les 

TICs i la gestió intel•ligent dels seus recursos: Limitació de sòl, qualitat urbana i paisatgística, 

situació geoestratègica i concentració de població. 

 

CALENDARI PREVIST: 

A partir de l‟any 2009 

 

AGENTS:  

RESPONSABLE: Consell Comarcal del Garraf 
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PARTNERS: Ajuntaments, Diputació, Generalitat, Empreses de tecnologia, organismes estatals 

 

ENLLAÇOS I RECURSOS: 

www.gapminder.com 

 

PRESSUPOST: 

http://www.gapminder.com/
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ANNEX III: MODELS D’ORGANISMES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA TERRITORIAL  
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S‟han analitzat diverses experiències de consorcis i estructures de col·laboració pública-privada que es 

consideren que poder ser referència per la comarca del Garraf, des de diversos punts de vista: 

organització, finalitat, objectius o, inclús, règim jurídic. 

Consorci de Les Camposines  

Denominació i composició: es constitueix el Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector 

d‟interès supramunicipal Les Camposines entre l‟Institut Català del Sòl (INCASÒL) i 8 ajuntaments per 

desenvolupar el nou sector d'activitats econòmiques de les Terres de l'Ebre (Fatarella, Batea, Corbera 

d‟Ebre, Móra d‟Ebre, Vilalba dels Arcs, Gandesa, Bot i Caseres).  

Objecte i àmbit d’actuació: el sector de les Camposines, d‟aproximadament 50 hectàrees, aportarà 

sòl d'activitat econòmica a les comarques de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre i respon a l'objectiu del 

Govern de la Generalitat de cooperar amb els ajuntaments per promoure sòl industrial i facilitar la 

reactivació econòmica i el reequilibri territorial.  

Naturalesa i règim jurídic: té naturalesa autonòmica  i és de caràcter voluntari. Es constitueix com 

una entitat urbanística especial en els termes que estableixen els articles 22 i 23 del Text refós de la 

Llei d‟Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2006, de 26 de juliol.  

Personalitat jurídica i capacitat:  

 El consorci té personalitat jurídica pròpia distinta de la dels ens consorciats per tal de complir 

la seva finalitat 

 Podrà adquirir, ser beneficiari d‟expropiacions, posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar 

béns de tota mena; obligar-se, realitzar contractes, executar accions i excepcions i interposar 

recursos, de conformitat amb la normativa vigent. 

 Podrà contractar, d‟acord amb el que disposa l‟ordenament jurídic vigent i restarà sotmès a la 

legislació de contractes de les administracions públiques en els supòsits i de la manera que li 

sigui d‟aplicació en cada moment. 

 Podrà establir convenis amb particulars i altres administracions públiques destinats al 

compliment del seu objecte. 

 Els ens consorciats podran delegar en el Consorci les potestats urbanístiques que no tinguin el 

caràcter d‟indelegables i li encomanaran les facultats que no siguin intransferibles i siguin 

necessàries per a la consecució de l‟objecte del Consorci. 

Funcions: per tal de desenvolupar el seu objecte, corresponen al Consorci les següents funcions: 

 Coordinar l‟actuació dels ens consorciats en l‟exercici de les seves competències. 

 Redactar i executar els instruments de planejament i de gestió i els projectes d‟urbanització i 

d‟infraestructures necessaris per al desenvolupament urbanístic d‟aquesta actuació. 

 Establir els criteris i els mecanismes per al finançament dels diferents projectes 

d‟infraestructures o dotacionals. 
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 Ser l‟Administració urbanística actuant d‟aquesta actuació, d‟acord amb allò que estableixen 

els articles 22 i 23 del Text refós de la Llei d‟urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, 

de 26 de juliol. 

 Ser beneficiari d‟expropiacions, essent els ajuntaments corresponents les Administracions 

expropiants. 

 Qualsevol altra que sigui necessària per al compliment de l‟objecte del Consorci.  

Oarsoaldea Industrialdea, S.A. (Sociedad de Desarrollo Comarcal, S.A.)  

Denominació i composició: és l‟Agència de Desenvolupament Comarcal dels municipis 

d‟Errenteria,Lezo, Pasaia i Oiartzun (Oarsoaldea té el 24% de la participació), creada l‟any 1993 per 

promoure el desenvolupament socio-econòmic de la comarca, i col·labora amb diferents institucions i 

entitats relacionades amb el territori econòmic i social, com el Govern Basc, Diputació Foral de 

Guipúscoa (participació del 25%), Sociedad de Promoció y Reconversión Industrial – SPRI i la seva 

filial SPRILUR (participació del 51%), l‟Instituto Nacional del Empleo-INEM, diversos Ministeris de 

l‟Estat i el Fons Social Europeu.  

Objecte i àmbit d’actuació: la política de desenvolupament socio-econòmica i la ubicació 

geogràfica, li confereix una posició estratègica en el corredor metropolità de 600.000 habitants que és 

la Eurociutat Bayona-San Sebastián, que afronta reptes importants per al seu futur i en el que 

l‟agència hi juga un paper fonamental. En aquesta comunitat s‟hi desenvoluparan sinèrgies en totes 

les polítiques sectorials, i en la que es podran donar les primeres complementarietats entre tots els 

agents socio-econòmics, per la qual es prepara el teixit empresarial, social i de serveis propi de 

l‟agència.  

Naturalesa i règim jurídic: Societat Anònima de capital públic i sense ànim de lucre. El seu Consell 

d‟Administració compta amb la presencia de representants polítics d‟Errenteria, Lezo, Pasaia y 

Oiartzun.  

Objectius i actuacions: el Pla de Gestió descriu anualment els objectius, eixos i línees d‟actuació a 

nivell específic i general dels diferents departaments de l‟agència.  

 Gestió territorial: assessorament per la gestió i tramitació d‟ajudes econòmiques existents, i 

impuls a la creació d‟un marc d‟ajudes a obres de regeneració concorde amb la consideració 

de la comarca com a zona especialment degradada.   

 Promoció Industrial: impulsar el desenvolupament de nova oferta de Sòl Públic per activitats 

econòmiques i de nous sectors estratègics, consolidant els Polígons Industrials de Promoció 

Pública desenvolupats, i desenvolupar el Servei a Empreses per incrementar la competitivitat 

de les mateixes, mitjançant la captació i canalització de plans d‟inversions d‟empreses de la 

comarca i l‟assessorament a empreses sobre Programes Institucionals de Recolzament.  

 Recolzament a Microempreses: recolzament als promotors en el seu procés emprenedor 

mitjançant l‟assessorament, ajudes i equipaments, dotant a les Noves Iniciatives acollides pel 

seu servei d‟eines de recolzament a la promoció.  



  
 

149 

 

 Promoció turística: desenvolupament de les línees per l‟acció d‟informació turística, promoció 

de recursos turístics i comercialització de productes de la comarca, així com dotar a la 

comarca de nous equipaments per a la dinamització turística de la mateixa.  

 Ocupació: l‟objectiu és el de millorar l‟ocupació de la població aturada i millorar la 

competitivitat de les empreses amb la incorporació de recursos humans qualificats.   

 Cooperació per al Desenvolupament: cooperació eocnòmica-cultural amb països en vies de 

desenvolupament per promocionar projectes relacionats amb la salut, educació i inserció 

socio-laboral de la població més jove. 

 Consum  

Projectes Territorials del Bages 

Denominació i composició: Societat Mixta de Promoció de sòl constituïda l‟any 2002 amb la 

participació de 5 ajuntaments, Caixa de Manresa, Aigües de Manresa, Cambra de Comerç i Indústria 

Manresa, representants del PTOP i d‟Economia i Finances, entre diversos inversors privats. El capital 

públic representa un 24% i el privat el 76% restant.  

Objecte i àmbit d’actuació: neix amb la voluntat explícita de desenvolupar projectes estratègics 

que ajudin a dinamitzar el territori i el desenvolupament de l‟activitat econòmica de la comarca. 

Projecte obert a tothom, pel qual es va dur a terme un procés públic de subscripció d‟accions 

coordinat per la Cambra de Comerç, amb una subscripció mínima de 30.000 €.  

Composició de la Societat: l‟accionariat de la Societat està formada per més d‟una quarantena 

d‟accionistes de diversos àmbits (industrials, empresaris, comerciants, constructors i persones 

físiques) i el Consell d‟Administració integrat per 21 membres.  

Criteris d’intervenció i objectius: els principals objectius de la societat són invertir en projectes 

que: 

 Potenciïn el desenvolupament econòmic i social del Bages 

 Permetin un desenvolupament harmònic i respectuós amb el territori 

 Facin del Bages una localització atractiva per les empreses innovadores i tecnològicament 

avançades 

 Requereixin un cert volum d‟inversió 

 Siguin viables des d‟un punt de vista econòmic. 

Tipologia de les inversions: la societat desenvolupa diferents actuacions de promoció de sòl 

industrial de qualitat, en zones pròximes als principals eixos de comunicacions. També s‟inverteix en 

projectes d‟oci, turisme, serveis, rehabilitació... 

Concretament les promocions de sòl industrial i de serveis que desenvolupa compleixen els següents 

requisits:  
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 Tenir una bona situació respecte les principals infraestructures (eix Llobregat, eix Transversal. 

 Tenir uns bons accessos. 

 Tenir una bona imatge global, amb zones verdes no siguin residuals. 

 Tenir un grau elevat de qualitat tant pel que fa a la dimensió com en l‟acabat dels carrers. 

Consorci per l’ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental 

Denominació i composició: consorci format per 23 ajuntaments, Consell intersectorial d‟Empresaris 

de Sabadell i Comarca (CIESC), Confederació Empresarial de la Comarca de  Terrassa (CECOT), micro, 

petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), Unió General de Treballadors de Catalunya i 

Comissions Obreres del Vallès Occidental, Consell Comarcal del Vallès Occidental, Diputació de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  

Finalitats del consorci:  

 El foment i desenvolupament dels programes, serveis i actuacions adreçats a millorar 

l‟ocupabilitat i qualificació de les persones, l‟anàlisi de la problemàtica i les necessitats en 

aquests àmbits, així com la programació, gestió, justificació i avaluació de les activitats a 

desenvolupar per tal de donar-hi resposta. 

 La promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de l‟entorn competitiu per a 

les empreses i les activitats econòmiques. 

 La cooperació de totes les entitats consorciades i el suport a les entitats, empreses i 

institucions que hi col·laboren per assolir una més gran eficàcia, transparència i eficiència en 

el desenvolupament de les polítiques públiques esmentades en els apartats anteriors. 

Funcions del consorci:   

 Promoure l‟estudi, l‟anàlisi i l‟elaboració de projectes en relació als nous temes centrals per a 

l‟ocupació i el desenvolupament econòmic, en particular: l'estabilitat en l'ocupació, la reducció 

dels riscos laborals, la igualtat d'oportunitats per accedir al mercat laboral, la competitivitat de 

les empreses, la productivitat, les infraestructures, la recerca, la formació i la innovació. 

 Programar, gestionar, justificar, avaluar i aprovar les mesures necessàries per a l‟execució de 

les polítiques actives d‟ocupació que es realitzin en l‟àmbit territorial del consorci, inclosos els 

convenis de col·laboració i les subvencions, en aplicació del principi de gestió descentralitzada 

d‟aquestes polítiques i en el marc del Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives 

d‟Ocupació que elabora el Servei d‟Ocupació de Catalunya.  

 Establir els oportuns convenis i/o contractes programa amb el Servei d‟Ocupació de Catalunya 

i qualsevol altre organisme de la Generalitat concorrent amb la seva finalitat. 

 Prestar serveis ocupacionals mitjançant convenis i/o contractes amb entitats cooperadores i 

col·laboradores, amb les quals es contractarà o conveniarà amb subjecció als criteris de lliure 

concurrència, transparència i publicitat. 
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 Controlar i fer el seguiment de tots els compromisos assumits en el marc de la seva relació 

formal amb el Servei d‟Ocupació de Catalunya i elaborar tots els informes que, en relació amb 

aquesta matèria, aquest li requereixi. 

 Avaluar el resultat de les accions realitzades en el seu àmbit territorial. 

 Informar i elaborar documents que el Servei d‟Ocupació de Catalunya li requereixi per a la 

definició dels processos estratègics i, concretament, per a l‟establiment d‟un Pla de 

Desenvolupament de les Polítiques Actives d‟Ocupació. 

Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC) 

Denominació i composició: és una federació d‟associacions professionals d‟empresaris dels 

diferents sectors industrials, comercials i de serveis, que agrupa 8.000 empreses i 125.000 

treballadors.  

Naturalesa i règim jurídic: constituït l‟any 1978 a l‟empara de la Llei 19/1977 sobre regulació del 

dret d‟associació sindical, per a salvaguardar els interessos comuns professionals de les associacions 

membres, voluntàriament associades.  

Finalitats:  

 Salvaguardar els interessos comuns professionals de les associacions membres. 

 Representar els seus associats davant l‟Administració Pública, els organismes privats, les 

associacions empresarials d‟àmbit semblant o superior, tant sectorials com intersectorials -

amb les quals podran ser establertes vinculacions voluntàries- i en les relacions amb les 

organitzacions de treballadors, així com en totes aquelles gestions relacionades amb aquestes 

finalitats. 

 Promoure el progrés de la gestió empresarial mitjançant la realització de convenis, d‟estudis, i 

el foment de la formació professional la recerca la innovació i la investigació, en benefici de 

les associacions membres. 

 Promoure i fomentar la formació a tots els nivells mitjançant plans, estudis, cursos, 

programes, seminaris, etc. 

 Promoure les pràctiques en les empreses, la incorporació de joves aturats i col·lectius 

específics al món laboral, la formació professional, la formació contínua, la formació 

ocupacional, la certificació professional, la qualificació professional, etc. 

 Realitzar tot tipus d‟activitats formatives, de lliure disposició per part dels associats, per sí 

mateixa o encomanant-les a tercers, en els locals de l‟entitat o fora dels mateixos, amb 

personal propi o aliè, amb mitjans propis o aliens. 

 Participar directa o indirectament, total o parcialment, en accions formatives promogudes per 

l'entitat, pels associats, per entitats col·laboradores, per associacions d‟àmbit igual o superior, 
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per Organismes públics i privats, per Fundacions, per Administracions públiques (local, 

comarcals, provincial, autonòmiques, estatal, europees, etc.) etc. 

 Atorgar certificats, qualificacions, titulacions, diplomes, qualsevol altre document, que l‟entitat 

pogués editar, segons els casos i circumstàncies. 

 Demanar de forma individual o conjunta, a les diferents administracions públiques (local, 

comarcal, provincial, autonòmiques, estatal, europees, etc.) fundacions, organismes i entitats 

tot tipus d‟ajuts, subvencions i finançaments, per a la realització de qualsevol de les finalitats i 

objectius de l‟entitat. 

 Administrar i disposar, segons les finalitats amb que varen ésser concedits, els ajuts, 

subvencions i finançaments rebuts de forma individual o conjunta. 

 Sense perjudici dels objectius proposats en els anteriors apartats, el CIESC podrà realitzar 

qualsevol altra activitat complementària que tendeixi a la plena consecució de les anteriors 

finalitats.  

Consorzio per lo sviluppo delle aree industriali del comprensorio Terni-Narni-Spoleto  

Denominació i composició: consorci creat l‟any 1997 entre la ciutat de Terni, Narni i Spoleto per al 

desenvolupament de les zones industrials, format pels Ajuntament de Terni, Narni i Sopoleto, la 

Diputació Provincial de Terni i Svilippumbria Spa (Societat Regional per la promoció del 

desenvolupament econòmic d‟Umbría).  

Naturalesa i règim jurídic: creat l‟any 1997 com a Societat per al desenvolupament econòmic 

regional amb un capital de 1,5 M d‟euros. Utilitzada com a instrument per racionalitzar i modernitzar 

les zones industrials existents, crear-ne de noves proveint-les dels serveis necessaris. L‟any 1998 es 

constitueix com a consorci passant-se a anomenar Consorci per al desenvolupament de les zones 

industrials del districte de Terni-Narni-Spoleto.  

Finalitats: el consorci promou les condicions necessàries per a la creació i el desenvolupament 

d‟àrees productives. Amb aquesta finalitat realitza i gestiona infraestructures i edificis per activitats 

empresarials, promou els serveis reals a les empreses i qualsevol altra tipus de servei relacionat amb 

les activitats productives. En concret: 

 Realitza estudis, projectes, propostes per impulsar el desenvolupament productiu del complex. 

 Compra o expropiació de les zones dels edificis i l‟equip necessari per l‟àmbit d‟intervenció, per 

la implantació de cada una de les empreses y pels serveis comuns. 

 Disseny, execució i gestió d‟obres i servies d‟interès comú, així com útil pels seus fins 

institucionals.  

 Vendre o cedir l‟ús a través de les formes prescrites per la llei, les àrees o edificis en qualsevol 

capacitat adquirida pel consorci.  
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 Promoure la prestació de serveis, inclús mitjançant la venta de terrenys per l‟establiment 

d‟empreses de serveis associades amb el Consorci. 

 Promoure la prestació de serveis amb la finalitat de facilitar l‟establiment i desenvolupament 

d‟activitats de producció mitjançant la venta de terrenys per la creació d‟empreses servei 

d‟acord amb el Consorci. 

 Dur a terme activitats i funcions delegades per la regió i en cas necessari, per provincia i pels 

municipis. 

 Per les funcions asignades per la provincia i els municipis. 
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ANNEX IV: LLISTAT D’ENTREVISTATS I COMPONENTS DELS GRUPS DE 
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Persones entrevistades i de grups de treball 

1. José Tomás. Regidor de Desenvolupament Local Societat de la informació i promoció de la ciutat. Vilanova i la Geltrù 

2. Salvador Baig. Director CFO. LA PAPERERA. Vilanova i la Geltrú.  

3. Maite Pascual. Directora, Centre d'Iniciatives Econòmiques de Sitges, Nivell 10. Sitges.  

4. Enric Trullols. Director. EUPVG - Escola Universitària Politècnica Vilanova i la Geltrú 

5. Jaume Guasch. Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú.  

6. Isidre Also. ADEG. Vilanova i la Geltrú.  

7. Artur Cardona. CCOO. Vilanova i la Geltrú.  

8. Francisco Rica. UGT. Vilanova i la Geltrú.  

9. Joan Besós. Regidor de Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme. Cubelles.  

10. Rosa Huguet. Regidora de Promoció Econòmica, Benestar Social i Cooperació.  Canyelles. 

11. Gemma Gallego- Eulàlia Carrillo. Regidora i Cap de Promoció Econòmica Desenvolupament i cooperació Internacional. 

Sant Pere de Ribes. 

12. Míriam Espinás. Regidora Delegada La Paperera. CFO. Vilanova i la Geltrú. 

13. Anna Mir. Cap d'Iniciatives Econòmiques. MANCOMUNITAT. Garraf-Alt Penedès. 

14. Francisco Ramos. Assessor del Director del Servei d‟Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  

15. Joan Anton Blanco, Alcalde de Sant Pere de Ribas, President del Consell Comarcal del Garraf. 

16. Jordi Baijet, Alcalde de Sitges, Vicepresident quart del Consell Comarcal. 

17. Maria Luïsa Romero i Tomàs, Alcaldessa de Cubelles  

18. Joaquim Mas i Rius, Alcalde d‟Olivella- 

19. Xavier Robert i Duran, Alcalde de Canyelles  

20. Joan Ignasi Elena, Alcalde de Vilanova i La Geltrú, Vicepresident primer del Consell Comarcal del Garraf. 

21. Carmen Prat, Regidora de Promoció Econòmica de l‟Ajuntament de Sitges, Presidenta de l‟Àrea de Cultura, Patrimoni i 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf 

22. Mercé Rosès, Cap d‟Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf  
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Llista de participants a la sessió SIR 

1 Abigail Garrido Tinta, Tinent d'alcalde de Sant Pere de Ribes, Membre CESG, St.P.Ribes 

2 Albert Rodriguez, Secretari general, CCOO-Unió Intercomarcal Alt Penedès i Garraf, VNG 

3 Angel Diaz, Consultor, Taller de Ideas, BCN 

4 Anna Belchi, Representant Dones d'Empresa, VNG 

5 Anna M Mir i Serra,  Cap Iniciatives Econòmiques Mancomunitat Penedès Garraf, VNG 

6 Antoni Caminal Ribes, Director general AKO, St.P.Ribes 

7 Antonio Pérez Navarro, Conseller delegat, FUENSO, St.P.Ribes 

8 Ariadna Llorens Garcia, Sots directora de Qualitat i Noves Tecnologies , EUPVG,  VNG 

9 Artur Cardona, CCOO-Uniò Intercomarcal Alt Penedès i Garraf, Membre CESG, VNG 

10 Carmen Prat Gil, Presidenta Àrea de Cultura Patrimoni i Promoció Econòmica, Consell Comarcal del Garraf, Sitges 

11 Conce Selvas Humet, Tècnica dinamització econòmica, Consell Comarcal del Garraf, VNG 

12 Elvira Gonzalez, Cap d'Ocupació, IMET La Paperera, VNG 

13 Enric Trullols i Farreny, Director, EUPVG, VNG 

14 Eva Piñol, Cap d'Àrea d'Ordenació territorial i habitatge, Consell Comarcal del Garraf, VNG 

15 Francesc Vila, Comissionat per a Turisme, Diputació de Barcelona, BCN 

16 Francisco Ramos, Assessor de la Direcció del SOC, SOC, BCN 

17 Frederic Ràfols, Gerent, Mancomunitat Penedès-Garraf, VNG 

18 Gemma Gallego, Reg. Promoció Econòmica, Desenv. i Coop. Intnl.,  Ajuntament Sant Pere de Ribes, St.P.Ribes 

19 Gerard Llobet Sanchez, Assessor jurídic de l'Àrea d'Ordenaciò Territorial, Consell Comarcal del Garraf, VNG 

20 Guillermo Triay, Regidor de Règim Intern, Hisenda i Promoció Econòmica,  Ajuntament d'Olivella, Olivella 

21 Ignasi Perat Benavides, Sots director de Promoció i Relacions Universitat Empresa, EUPVG, VNG 

22 Isidre Also i Torrents, Secretari general, ADEG,  VNG 

23 Jaume Guasch, Director, Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú,  VNG 

24 Jaume Martí i Carbonell, President, Gremi d'Hostaleria i Restauració VNG, VNG 

25 Joan Albet Miró, Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cubelles, Membre CESG,  Cubelles 

26 Joan Anton Matas,  President, Gremi d'Hostaleria de Sitges i Membre CESG,  Sitges 

27 Joan Besós i Vilella, Regidor Dinamització Econòmica, Comerç i Turisme, Ajuntament Cubelles,  Cubelles 

28 Joan Contreras, UGT, Membre CESC, VNG 

29 Joan López Jurado , Cap gabinet d'alcaldia, Ajuntament de St.Pere de Ribes,  St.P.Ribes 

30 Joan Roca Cazorla, President, Gremi d'instal.ladors del Garraf, VNG 

31 Jordi Baijet,  Alcalde, Ajuntament de Sitges, Sitges 

32 Jordi Cuyàs, Cap del servei d'estudis estratègics, Mancomunitat Penedès Garraf, VNG 

33 Jordi Gàlvez i Pie, President Delegació Garraf,  Cambra de Comerç de Barcelona, VNG 

34 José Manuel Ecija Albalate, Representant Agrupaciò PSC Cubelles,  Cubelles 

35 José Manuel Torres, President Associació d'Hostaleria i Comerç de Cubelles,  Membre CESG, Cubelles 

36 José Miguel Quiñones Ruiz, Administrador, EUPVG, VNG 

37 Josep Antoni Blanco Abad, President  Consell Comarcal del Garraf,  VNG 

38 Josep Escofet, Gerent, Consell Comarcal del Garraf, VNG 

39 Josep Lluís Ibañez , Gerent, Fundació Hospital Residència St.Camil,  St.P.Ribes 

40 Lluïsa Romero Tomás, Alcaldessa, Ajuntament de Cubelles , Cubelles 

41 Luis Falcón, Consultor, Taller de Ideas,  BCN 

42 Maite Pascual, Directora Nivell 10, Ajuntament Sitges, Sitges 

43 Mercè Munné Dedeu, Cap del Servei del Mercat del Treball,  Diputació de Barcelona, BCN 

44 Mercè Rosés, Cap de l'Àrea de Promoció econòmica, Consell Comarcal del Garraf, VNG 

45 Miguel A.López Robles, Regidor d'Urbanisme i Planejament , Ajuntament de Cubelles, Cubelles 

46 Míriam Espinàs i Riera, Vicepresidenta,  IMET La Paperera,  VNG 

47 Mònica Miquel, Vicepresidenta segona,  Consell Comarcal del Garraf,  VNG 

48 Montserrat Martinez , Tècnica d'orientació, IMET La Paperera, VNG 

49 Ramon Corbera, Enginyer, St.P.Ribes 

50 Ramon Ruiz Mestres, Cap Oficina Tècnica, Estratègies Desenvolupament Econòmic Local  Dip. Barcelona, BCN 

51 Xavier Cardona, President, ADEG, VNG 

52 Xavier Cuyàs, Cap d'explotació, Port de Sitges,  Sitges 

53 Xavier Robert Duran, Alcalde, Ajuntament de Canyelles, Canyelles 
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