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1.

Introducció

a. Salutació de presidència

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

La memòria que presentem no és estrictament un
document anual, recull l’activitat del 2014 que és el
resultat del treball de tota la legislatura i que reflexa
l’evolució de les accions i projectes iniciats des de la
seva creació. Per això, en aquest document trobareu
informació dels àmbits en què estem treballant.
Reconeixement a la Diputació de Barcelona i el
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat,
per tot el seu suport des del primer dia, en aquests
moments en què els municipis apostem per les
estratègies conjuntes. Així mateix, agraeixo a l’equip
tècnic de Node Garraf la seva implicació i
professionalitat per desenvolupar les polítiques de
l’agència.
El camí per recórrer junts, com a territori, és encara
molt llarg, tot just l’hem iniciat en aquesta legislatura
recollint experiències i coneixements que ens fan
créixer i que ens portaran més oportunitats i qualitat
de vida per als nostres ciutadans i ciutadanes.
Rosa Huguet i Sugranyes
Presidenta
Node Garraf, Agència de Desenvolupament

4

b. Compromís de node Garraf, Agència de
Desenvolupament

Acords del Garraf
1. Una comarca en transformació

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

En els darrers anys, la comarca del Garraf
ha sofert una transformació econòmica
important passant d’una economia
basada en la indústria, a una altra basada
en el turisme, la promoció del sòl i la
construcció. Aquesta realitat, sumada a
l'actual conjuntura econòmica que situa
Europa en un nou paradigma, obliga a
definir noves estratègies de futur.
Aconseguir una alta qualitat de vida i
convertir-nos en un entorn competitiu
capaç de generar oportunitats per a les
persones i les empreses és un objectiu
difícil, però el volem assolir; la finalitat és
que el Garraf sigui una comarca
emprenedora, innovadora i creativa. Cal
treballar en diversos fronts, però el primer
és la reactivació econòmica –en moments
de dificultats– i per això donem ple suport
a les empreses i als emprenedors, que són
els veritables generadors d'ocupació.
2. Treball en concertació
Els agents socials i econòmics i les
administracions públiques treballem de
manera conjunta i concertada fent un
esforç més gran, tal i com exigeix el nou
entorn. L'existència de Node Garraf,
agència de desenvolupament, ja ha estat
un exercici de concertació; per tant,
comptem amb un instrument al servei del
territori que ha de permetre desenvolupar
aquestes apostes estratègiques a la
comarca del Garraf, un model més
proactiu, destinat a donar suport als
motors del seu desenvolupament, amb un
treball de concertació i cooperació dels
agents socials i econòmics i les
administracions, i també de les
administracions públiques entre si,
concertant
polítiques, racionalitzant

5

recursos i agilitzant el desenvolupament
de l’activitat econòmica als municipis de
la comarca.
3. Recursos endògens
La capacitació de les persones, l'aposta
per l'emprenedoria, la protecció del
patrimoni natural, l'impuls als sectors
emergents,
la
millora
de
les
infraestructures, etc. són elements
d’importància cabdal per al futur del
territori. Els municipis del Garraf
necessitem focalitzar les nostres energies
cap a un nou desenvolupament econòmic
que comporti una projecció més gran de
futur per a tots els nostres ciutadans i
ciutadanes. Les administracions i els
agents socials i econòmics vinculats al
territori així ho entenem i, per tant, ens
comprometem a treballar ara i en un futur
per a desenvolupar els nostres actius,
identificant-los bé, en benefici de
l'activitat econòmica i del benestar de la
ciutadania.
4. Amb visió de mig i llarg termini per a
canviar el model

PACTES
TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
PRIMER: Entorn territorial






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


Visualitzem un horitzó a mig i llarg
termini on els municipis del Garraf
esdevinguin un espai vital, útil per a les
empreses i per a les persones. Treballem
per al 2020 en tres grans àmbits: a)
Territori i infraestructures al servei del
model
econòmic
i
social;
b)
Desenvolupament econòmic, com a actiu
del model; i c) El coneixement, com a
motor de les persones.
Per aquest motiu, les entitats sotasignats
formalitzem els presents pactes per als
quals ens comprometem a treballar per a
fer-los possibles:

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

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

TERCER: La protecció del medi ambient i el
medi rural


Consolidar i enfortir la protecció del
territori natural del Garraf des del litoral
fins a la muntanya perquè esdevinguin
veritables espais privilegiats de la
comarca. Desenvolupar el patrimoni
natural (platges i parcs) com a element
actiu i d'atracció d'un turisme de qualitat.
Gestionar íntegrament tot el litoral del
Garraf, des del punt de vista natural i
econòmic, aplicant una gestió integrada
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en relació a les platges, la qualitat de
l'aigua i els fons marins.
Preservar el territori, així com prioritzar
l'agricultura de proximitat, ecològica i de
qualitat
que
afavoreix
aquesta
conservació.



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

QUART: Energia i desenvolupament sostenible


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

CINQUÈ: Les infraestructures i la mobilitat
sostenible




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

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



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








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



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




VUITÈ: L'emprenedoria


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



a

base

del

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

DESÈ: La capacitació i la formació professional






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

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




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

ONZÈ: Els estudis universitaris








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

node Garraf al 2014



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



Direcció executiva dels serveis tècnics i
administratius.

a. Govern i composició
corporativa
El Govern




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

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

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

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













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

10

b. Equip tècnic al llarg de
l’exercici 2014
Al final de l’exercici 2014, treballen amb
contractació laboral i vinculades a projectes
concrets (1), les següents persones:









Carla Coca (1)
Judith Serra (1) –(8 mesos)
Ramon Llenas (1)
Fina Fuster (1)
Gemma Juncosa (1)
Montse Garcia (*)
Yolanda Vallés
Rafel Florenciano

(*) Destí temporal i parcial d’una persona de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

El web corporatiu: http://www.nodegarraf.cat
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c.-

Instal·lacions

La nostra seu social és a l'Avinguda de Cubelles,
88 de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (08800)
Tel 34 938 100 722
http://www.nodegarraf.cat/
Correu-e
agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat

:
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d.-

Direcció de programes

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

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

Àmbit de patrimoni natural

Àmbit de teixit empresarial
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2.

Àmbit de turisme

4. Àmbit de cooperació municipal

Àmbit: Teixit empresarial
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Centre de Serveis Avançats a les Empreses
(CSAE)

Descripció del servei:
Estructurar una plataforma facilitadora per a les
empreses als serveis i recursos públics i privats
que possibiliten una major competitivitat i la
creació de nova activitat econòmica i ocupació.

diverses actuacions com ara la recollida
d’informació, entrevistes amb agents relacionats
amb el tema i la presentació i la implicació de
diferents col·lectius en l’estratègia.

Objectiu:

Impuls i dinamització d’un col·lectiu d’empreses
del territori del sector del disseny i la imatge
gràfica, les arts gràfiques i afins per tals d’avaluar
possibles col·laboracions empresarials que
implicà diverses reunions i trobades.

Posta i marxa i desenvolupament del Centre de
Serveis Avançats a les Empreses pel que fa als
seus objectius, la seva oferta, organització i
funcionament.

Resposta a la demanda formativa d’un grup
d’empresaris incipients sobre obligacions fiscals,
laborals i societàries dels treballadors per comte
propi i les associacions.

Resultats:

Divulgació entre entitats i gremis amb conveni de
l’oferta d’accions formatives del catàleg RECULL
de la Diputació de Barcelona.

Durant el 2014 el Centre ha desenvolupat la
prestació dels diversos serveis descrits en el
catàleg donant resposta a les necessitats i
demandes sorgides de la prospecció empresarial
realitzada al teixit empresarial de la comarca.
Això ha suposat més de 350 serveis d’informació
adreçats a quasi 200 empreses de la comarca, 60
serveis de consulta de 35 empreses. Pel que fa a
la prospecció empresarial s’han visitat 36
empreses, 28 de les quals no s’havien visitat mai i
8 van ser visites de seguiment i continuïtat de
visites anteriors.
També des del Centre de Serveis Avançats a les
empreses s’ha donat suport a l’Ajuntament
d’Olivella per la realització d’una tasca de
prospecció del seu teixit empresarial.
En el marc de la sensibilització empresarial el 19
de novembre des del CSAE es va organitzar una
Jornada sobre l’Estratègia de Rehabilitació
Energètica d’Edificis públics i privats a la comarca
del Garraf. Aquesta jornada va anar precedida de

Seguiment i suport de 8 projectes d’startup
sorgits de la proposta de realització d’una
jornada “Startup Weekend Garraf”
que
finalment no es va realitzar per manca de
participants suficients.
Aplicació i posta en marxa progressiva del Pla de
Comunicació del CSAE que va consistir en
millorar i potenciar la informació a la pàgina web
de Node Garraf, la potenciació d’informacions a
traves de la xarxa 2.0, l’establiment d’acords amb
Canal Blau Ràdio i Ràdio Cubelles i l’elaboració
d’un pla de comunicació específic per la
divulgació de la Jornades Startup Weekend
Garraf.
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Veure:
http://nodegarraf.cat/teixitempresarial/centre-de-serveis-a-empreses

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

Reempresa al Garraf

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

Resultats:
Durant l’exercici 2014 el servei ha atès 14
reemprenedors i 15 empreses cedents. S’ha fet el
seguiment de dos processos de Reempresa i
s’han tancat tres casos amb èxit.
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Dinamització
dels
Econòmica del Garraf

Polígons

d’Activitat

Descripció del projecte:
Dinamització dels PAE del Garraf a partir d’un
major coneixement del seu teixit empresarial i
una gestió col·lectiva dels mateixos.
Objectiu:
Conèixer les empreses clau instal·lades als
polígons d’activitat econòmica de la comarca del
Garraf i dinamitzar un ens que afavoreixi la
participació i la gestió col·lectiva pel tractament i
resolució de les necessitats i mancances
existents, l’impuls de nous projectes de
desenvolupament. Utilitzar la concertació
público-privada per a fer-ho possible.

Pel que fa al sistema de governança del conjunt
de polígons del Garraf cal destacar que el 16 de
setembre de 2014 la Comissió Executiva de Node
Garraf va aprovar la constitució d’una Comissió
Delegada de Polígons (CDP) organisme consultiu
de composició mixta público-privada. Al mes de
novembre es va fer una primera reunió amb
empresaris dels diversos polígons de la comarca i
s’establí la formalització definitiva de la CDP per
a l’exercici 2015.
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Resultats:
Com a continuïtat dels treballs fets en exercicis
anteriors i en el marc d’un treball de prospecció
empresarial realitzat al llarg de 2014 s’han visitat
18 d’empreses instal·lades als PAE del Garraf
seleccionades a partir de criteris de dimensió i
activitat. Això ha permès conèixer les seves
dades bàsiques, els seus projectes i reptes i les
seves necessitats i inquietuds. S’ha establert per
altra banda un inestimable lligam relacional que
ha de significar la base per a futures actuacions.
El 27 de maig de 2914 s’organitzà una Jornada de
Networking sota el títol “Getting contacts!
Polígons dinàmics del Garraf”. Hi participaren 61
empreses, 45 d’elles d ela comarca del Garraf. Es
realitzaren un total de 357 entrevistes d eles quals
232 es valoraren com a positives obtenint-se una
valoració global de la jornada de 8,4 sobre 10.

Veure: http://nodegarraf.cat/poligons-activitateconomica

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

Promocionar accions formatives per les
empreses a l'entorn de la gestió i la
implementació de l'energia. Establir connexions
amb altres xarxes d'empreses vinculades a
l'energia.
Inicialment es va voler que la base de dades fos
només d’empreses de la comarca però ens vam
trobar que això limitava molt perquè no hi ha
tantes empreses i alhora no es corresponia amb
la realitat, ja que hi ha empreses de comarques
veïnes que treballen de manera habitual a la
zona, per tant es va decidir obrir el ventall a les
empreses que també treballin a la comarca de
manera freqüent.
El perfil de les empreses també s’ha obert una
mica, ja que a partir del desenvolupament del
projecte de la biomassa i la gestió forestal s’ha
considerat adient poder incorporar empreses
vinculades amb el medi ambient però sempre
que tinguin coherència amb algun dels projectes
que està desenvolupant Node Garraf.

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

Resultats:
Actualment es disposa d’una base de dades de 68
empreses, potencials a formar part de la Xarxa de
les quals un total de 19 en formen part, 5 de les
quals al 2014 són noves adhesions.
Des del moment de la creació de la pàgina web
de la Xarxa fins ara hi ha hagut un total de 1050
visites.
El funcionament de la Xarxa ha variat des de la
seva idea inicial per manca de proactivitat
empresarial i de col·laboració espontània. Tot i
així a partir del desenvolupament de projectes
com el de Rehabilitació Energètica d’Edificis,
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s’està prenent un altre caire que ja es veurà cap
on acaba derivant la Xarxa de manera natural,
fins al moment ha servit de manera molt
important com a feina base per a que el projecte
de la rehabilitació energètica arranqués amb una
mica més de consistència ja que hi havia una
feina prèvia de treball en xarxa, de contacte amb
les empreses i de coneixença i creació del clima
de confiança necessari.
Veure:
http://nodegarraf.cat/teixitempresarial/xarxa-dempreses-energetiques-delgarraf-xeeg

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

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












Resultats:
Elaboració del document base per a l’Estratègia
de Rehabilitació Energètica d’Edificis públics i
privats a la comarca del Garraf. Aquest s’ha creat
conjuntament amb el Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú
(CETIVG) i amb la col·laboració de:
 Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
 Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge
del Consell Comarcal del Garraf.



Departament tècnic de l’Ajuntament de
Canyelles
Departament tècnic de l’Ajuntament de
Cubelles
Departament tècnic de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes
Departament tècnic de l’Ajuntament de
Sitges
Departament tècnic de l’Ajuntament
d’Olivella
Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú
Gremi d’Instal·ladors del Garraf.
Gremi de Constructors del Garraf.
Col·legi
d’Aparelladors,
Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Barcelona, delegació Penedès-Garraf.
(CAATEB)
Associació d’Empresaris del Garraf, Alt
Penedès i Baix Penedès (ADEPG).
Administradors de finques de la comarca
del Garraf.

S’han creat diferents grups de treball per activar
la demanda, implicant al sector privat i a les
administracions públiques de la comarca.
Adhesió de Node Garraf al Fòrum d’Entitats
públiques i privades per l’Estratègia Catalana de
Renovació Energètica d’Edificis.
S’ha fet difusió de l’Estratègia i la Renovació
Energètica d’Edificis a la comarca a partir de
diferents actes i jornades.
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Tenim l’adhesió formalitzada a l’estratègia de
Rehabilitació comarcal de:






ADEPG
CAATEB
CETIVG
Gremi Instal·ladors del Garraf
Gremi de Constructors del Garraf.

Veure:
http://nodegarraf.cat/teixitempresarial/estalvi-i-eficiencia-energetica-2
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Àmbit: Turisme
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XARXA DE SENDERS DEL GARRAF
Descripció del projecte:
Conceptualització i disseny de 10 itineraris
recomanats pel Garraf, sobre la base de la Xarxa
de Senders del Garraf, dissenyada i senyalitzada
per la Diputació de Barcelona, en col·laboració
amb l’aleshores Consorci de Turisme del Garraf,
els ajuntaments de la comarca, Consell
Comarcal, Consorci dels Colls i Miralpeix i
entitats excursionistes del Garraf.
Objectiu:



Disposar d’una proposta concreta per
promocionar les passejades pel Garraf.
Satisfer una demanda dels visitants i
turistes del Garraf, recollida a través de
les oficines de turisme dels municipis de la
comarca.

Resultats:
o Identificació i disseny d’10 itineraris per
fer a peu i en bicicleta pel Garraf
o Edició del fulletó Passejant pel Garraf que
recull aquests 10 itineraris més un que ha
s’havia creat anterioritat, que s’ha
distribuït a les oficines de turisme de la
comarca i d’altres àmbits d’influència.
o També disposem de suport digital que
recull els itineraris. És una plataforma a la
que es pot accedir des del web
www.garraftour.com, i des del QR de la
publicació. Aquesta plataforma conté els
itineraris amb informació dels punts
d’interès, i dóna la possibilitat de ser
consultada on-line, descarregar la
informació en pdf i els tracks.

o Accions de difusió i promoció d’aquesta
proposta:
o Presentació del projecte Passejant
pel Garraf a Olivella el 6 de maig
de 2014
o Participació en la Jornada “Què
puc fer al Parc del Garraf?”, el 15
de maig de 2014, organitzada per
l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes.
o Organització d’una caminada
popular guiada que recorrerà
l’itinerari 3, el 25 de maig de 2014,
en el marc de l’Agromercat de
Sant Pere de Ribes.
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SICTED
Descripció del projecte:
Implantar el SICTED i les accions que se’n
deriven, per millorar la competitivitat de les
empreses i la qualitat de l’oferta de la comarca.

D’entre els participants el 44,61% són empreses
privades, 55,39% establiments i serveis públics.

Objectiu:

Un tret diferencial de les empreses adherides al
SICTED és que ho són des del seu inici, com ho
demostra el fet que un 82% de les empreses
avaluades el 2013 estaven a l’últim Cicle -4-.

Incrementar les rendes derivades del sector
turístic impulsant la creació de productes locals i
comarcals que generin major activitat turística
tot aprofitant al màxim els atractius naturals,
culturals i gastronòmics propis per augmentar el
valor dels atractius bàsics del territori
Fomentar la competitivitat de les empreses
turístiques del Garraf

Empreses participant al projecte per cicle:
C1
6

C2
3

A l’inici de l’any 2014 teníem al Garraf 62
empreses distingides i 6 empreses de nova
adhesió, en total 68.
Les empreses participants són de 16 subsectors
diferents dels 31 disponibles que hi ha
actualment al SICTED, és a dir en un 51,61%. [%
sobre total empreses: Albergs, 1.54; Cases
Rurals, 1.54; Convention Bureau, 1.54; Ports
Esportius, 3.08; Càmpings, 6.15; Cos de
Seguretat, 4.06; Empresa Turisme Actiu, 3.08;
Guies, 3.08; Espais Naturals, 3.08; Hotels, 10.77;
Museus, 4.62; Oficines de Turismo, 7.69; Bars,
7.69; Restaurants, 9.23; Platges, 30.77; Palaus de
Congresos, 1.54]
La participació al projecte segons municipi queda
de la següent manera: 48,44% són de Sitges,
31,25% són de Vilanova i la Geltrú, el 10,94% són
de Cubelles, un 4,69 són de Sant Pere de Ribes,
un 3,13% són d’Olivella i un 1,56% de Canyelles.

C4
7

C5
51

Total
68

Dades d’evolució del projecte:
2006-07

Resultats:

C3
1

07-08 08-09

09-10

2011

2012

2013

2014

ADHERITS

37

70

107

91

70

62

65

68

DISTINGITS

24

50

75

68

62

61

62

57

Al final de la implantació:
57 empreses s’han presentat a avaluació
5 no avaluacions, que en principi van dir que
seguirien adherits al 2015 (de renovació: La
Cucanya, Agisitges, La Pedrera, Hotel San
Sebastián Playa; nou: ARC Gestió Cultural), però
que en realitat 1 d’aquests és baixa (La Pedrera) i
dos han posat en qüestió la continuïtat al tornar a
engegar implantació (La Cucanya i Agisitges).
7 baixes (de renovació: Sitges Convention Bureau
i Restaurant La Pedrera, i nous: Fundació
Stämpfli (no ha arribat a distingir-se) i 4 als que
se suggeria no avaluar-se (nous: 4 platges noves
Sitges).
El 5 de novembre, va tenir lloc la Taula de
Qualitat del Garraf, en la que es van proposar per
a distinció totes les empreses avaluades, ja que
es van tancar avaluacions sense incidències.
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Amb tot, cal vetllar per la seriositat i rigor de les
empreses en el respecte amb les dates acordades
d’avaluació. Amb aquest tema si que hi ha hagut
problemes, que cal evitar que passin l’any vinent.
També hem d’aconseguir que abans de l’estiu
tothom tingui les autoavaluacions i plans de
millora a la plataforma, per evitar corredisses de
darrera hora.
Accions realitzades:
S’ha fet la coordinació, convocatòria, gestió de
les sessions formatives i tallers col•lectius, així
com, en cas necessari, gestió de les assistències
de participants del Garraf a altres comarques i
viceversa.
S’han realitzat sessió C1, C2 i C3 (conjunta amb
l’Alt Penedès), sessió C4 pròpia. La C5 s’ha donat
a escollir entre els 3 tallers de turisme que hi ha
previstos al Garraf. També hem fet les dues ATC,
una el 29 de maig, en col·laboració amb el
LABturisme de la DIBA vam realitzat el taller
“Com interpretar les dades turístiques” a la Masia
d’en Cabanyes i el 12 de juny, el primer espai de
Sinèrgia, a la seu de Node Garraf, en el que 5
establiments (Roc Roi, Port de Sitges, Platges de
Vilanova, Oficina de Turisme de Cubelles i
l’Estació Nàutica), van exposar la seva activitat i
novetats a la resta d’establiments i serveis. Les
dues sessions van tenir molt bona acollida entre
els participants.

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

del desembre, també a tècnics municipals i
associacions, un de directe a empreses no
participants i interessats que ja han contactat
amb nosaltres i finalment, a participants per si
volen adherir altres establiments o serveis.
Participació a Ràdio Cubelles. Àmbit de
Turisme. 2 de desembre de 2014. Temàtica a
tractar: SICTED
Article a la Revista El Mos del Gremi
d’Hostaleria de Vilanova. Edició número 11 - 4t
Trimestre 2014. Article SICTED. Pàgines 9 i 10
Sessió informativa SICTED. Àmbit de
Turisme. 12 de desembre de 2014 - Temàtica a
tractar: SICTED
Participació a Canal Blau Ràdio. Àmbit de
Turisme. 17 de febrer de 2015 - Temàtica a
tractar: SICTED
Col·laboració amb Canal Blau TV
Informatius. Àmbit de Turisme. 20 de febrer de
2015 - Temàtica a tractar: SICTED

Veure:
http://nodegarraf.cat/turisme/einesper-a-la-competitivitat/sicted-2
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TALLERS DE TURISME
Descripció del projecte:
Difusió de l’oferta formativa adreçada a
empreses de turisme i entitats gestores del
territori, que organitza conjuntament la Gerència
de Serveis de Turisme de la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, i
realització de dues de les sessions formatives
incloses en l’oferta de Tallers de Turisme 2014.
Objectiu:
-

-

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

Resultats:
Captació de 3 Tallers de Turisme a la comarca:
- Taller MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
DE
LA
SOSTENIBILITAT
PER
EMPRESES TURÍSTIQUES 14/05/14 (de
9.30 a 13.30h). Participants: 16 persones
Índex satisfacció: 4,4/5 Perfil participant:
50% empresa privada 50% serveis públics.
- Taller REPUTACIÓ ONLINE 03/06/14 (de
9.30 a 13.30h) Participants: 9 persones
Índex satisfacció:4,5/5 Perfil participant:
23% empresa privada 77% serveis públics.
- Taller 10 PASSOS PER IMPLANTAR LA
LOPD 15/1999 EN PETITES EMPRESES
TURÍSTIQUES 14/10/14 (de 9.30 a 13.30
h) Participants: 12 persones Índex
satisfacció: ND/5 Perfil participant: 50%
empresa privada 50% serveis públics.
Des de Node s’ha fet la tramesa per correu-e
d’agraïment, amb link a l’enquesta de satisfacció
inclòs, i la documentació acordada en cada

sessió. Les enquestes les tabulen des de OTT de
DIBA, i ens han fet arribar els resultats del buidat.
Els certificats els emeten des de Diputació de
Barcelona, nosaltres vam fer tramesa als
interessats.
Tertúlia Ràdio Canal Blau FM. Es tracta d’una
tertúlia dins el programa “El Tema del Dia” que,
presentada per Jordi Martí, quinzenalment fa
Canal Blau en col•laboració amb la delegació del
Garraf de la Cambra. Va tenir el lloc el dia
17/06/2014 de 9.30 a 10h i vam assistir com a
tertulians, la tècnica de turisme, Carla Coca, junt
amb Azucena Villada del Càmping Sitges, per
parlar dels Tallers de Turisme, satisfer les
necessitats i acomplir les expectatives del client.
Al taller hi han assistit 15 professionals
d’empreses i entitats de la comarca.
Tots tres tallers han estat valorats molt
positivament pels professionals assistents, tant
per la matèria tractada, com pels professionals
que els han impartit, tal com es desprèn de les
enquestes de satisfacció complimentades pels
assistents.
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GARRAFTOUR.COM
Descripció del projecte:
Tasques d’actualització i revisió de continguts
generals del web i amb focalització especial a
l’apartat d’agenda, però també a la inclusió de
nous productes turístics que es desenvolupin a la
comarca.

formacions rebudes relacionades amb la
Reputació on-line, ens fan plantejar si, donat que
la major part de municipis ja tenen perfil a xarxes,
si és millor, no crear aquests perfils o fer-ho en
menys xarxes de les plantejades i fer l’esforç en la
reputació on-line i la sensibilització de les
empreses i gestors turístics vers la mateixa, fer
formació al territori, etc.

Objectiu:
- Promocionar l'oferta turística de la
comarca en mercats de proximitat, però
també a nivell nacional i internacional, en
relació als nostres públics objectius.
- Difusió de totes les activitats que es
realitzen a la comarca mitjançant
l’agenda.
Resultats:
Manteniment i actualització del web en general i
l’agenda,
modificació
dels
destacats,
manteniment de la base de dades.
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Hem fet diverses millores al web, algunes d’elles
encara no es poden visualitzar a la part pública.
Just abans del SITC vam incloure al web un
apartat pont per a vincular la web garraftour.com
amb la plataforma gooltracking, a la qual es pot
accedir des del QR inclòs a la publicació
“Passejant pel Garraf”.
Estem treballant per millorar els continguts i
apartats del web per incloure informació que fins
ara no s’hi relacionava. Per exemple, millora de
l’eina d’agenda, o inclusió d’apartats nous amb
informació de productes i productors de la Xarxa
de Productes de la Terra, per exemple. Aquest
darrer ho estem treballant amb el tècnic de la
XPDT, i esperem poder-ho activar abans del BTravel. Ho tenim apunt, però cal acabar d’afegir i
revisar continguts, alhora que ens falten algunes
traduccions.
No hem estat capaços d’engegar perfils de xarxes
socials, ho mantenim en el Pla 2015, tot i que les

Veure: www.garraftour.com

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



municipis. Hi van tenir presència activa
Cubelles i Vilanova. Sitges també hi va ser
present, però no van organitzar cap
activitat. Vilanova va disposar d’estand
propi conjuntament amb Estació Nàutica
Vilanova i la Geltrú.
Assistència a la Sea Trade Med al mes de
setembre a la Fira de Montjuïc.

Objectiu:
Promocionar l'oferta turística de la comarca en
mercats de proximitat, però també a nivell
nacional i internacional, en relació als nostres
públics objectius.
Resultats:
Comunicació de les accions i serveis d'àmbit de
turisme de Node Garraf: Totes les activitats que
s’han desenvolupat des de l’àmbit de Turisme de
Node Garraf s’han difós a través de notes de
premsa als mitjans locals i comarcals, inserció al
web garraftour.com, posts al Facebook, Twiter,
etc.
Participació a les Taules dels Cercles de
Turisme: Estem inscrits a les taules de treball
d’hotels, càmpings, enoturisme i patrimoni. Hem
participat a les taules a les que s’han convocat i a
la Jornada del Cercle de Turisme que es va
celebrar a Codorniu.
Presència a fires
 Hem enviat materials promocionals per
les fires:
o FITUR, Mahana, ITB, SEVATUR,
MITT, Salon de Brusel•les, Acció
Fira Lleida, Village Catalan Lió,
Trofeu Comte de Godó.
o També per l'acció de Sant Jordi
que es va fer en el marc de la fira
del Kazhastan, tot i que el material
finalment no va arribar.
 Assistència al SITC els tres dies de fira
cobrint el mostrador del Garraf a l'estand
de Catalunya i recolzant les activitats dels

Altres accions
 Col·laboració Comte Godó junt amb
productes de la terra. Mes d’Abril
 Col·laboració en el viatge del videoblogger Trevor Hawkins que va fer estada
al Garraf - mes de maig.
 Col·laboració en la Jornada Què fer al
Parc 15 maig
 Col·laboració Minube blogtrip al Juliol
 Col·laboració amb Cap Catalogne per
recollir informació per article sobre els
indians revista Setembre
 Col·laboració acció Ramblers – mes
d’octubre
 Col·laboració acció Tiramilles COPE – mes
de desembre
 Col·laboració en la publicació Mapa
Garraf DIBA
 Redifusió i foment de participació
establiments a l’Any del Turisme Familiar
 Impressió del Desplegable El Garraf. Vam
exhaurir els desplegables del Garraf i no
disposàvem de publicacions ni per lliurar a
les oficines ni per anar a fires, així vam
reeditar la versió desembre 2014 (3.500
exemplars versió català anglès i 3.500
exemplars versió castellà francès) per
poder acabar d’arribar a fires i
mentrestant fer la publicació nova i rebre
el Mapa El Garraf de la DIBA. La darrera
versió era de 2013, vam haver
d’actualitzar el contingut.
 Distribució periòdica de les publicacions
pròpies a les oficines de turisme.
 Reimpressió mapa “Passejant pel Garraf” del
qual havíem exhaurit existències.
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PLA D’ACCIÓ SECTORIAL
Descripció del projecte:
Aquest treball pretén promoure la dinamització
econòmica i la detecció de nínxols de creació
d’ocupació al Garraf a partir de l’eix turístic i els
sectors econòmics vinculats i per aquest motiu
s’ha encetat un procés de reflexió i definició
d’estratègies per potenciar l’ocupació a partir
d’un model de turisme responsable.

assumibles,
seguint el principi
d’eficiència dels recursos disponibles.
-

Identificar mecanismes que permetin
consolidar, i alhora afavorir la renovació i
la innovació en els sectors tradicionals
d’activitat del Garraf:
Fruit de la
interacció amb d’altres sectors, cal trobar
nous enfocaments que derivin en el
replantejament dels models tradicionals i
la identificació de noves oportunitats per
a la generació de riquesa i d’ocupació a la
comarca.

-

Identificar aquelles activitats que es
poden desenvolupar en els municipis no
tradicionalment turístics i que siguin
complementàries de l’oferta turística, de
manera que es puguin estendre els
beneficis de l’activitat turística al conjunt
de la comarca del Garraf: Amb l’objectiu
que la riquesa i les oportunitats que
genera el turisme en els principals pols
turístics que són Sitges i Vilanova, es
transmeti de manera ordenada a la resta
de la comarca a la recerca d’un
desenvolupament territorial equilibrat.

Objectiu:
-

Prioritzar la transversalitat sectorial de les
propostes: El projecte pretén ser una
reflexió conjunta entre tots els agents
socials, econòmics i polítics del Garraf que
porti
a definir un
model de
desenvolupament futur, identificant
noves sinèrgies intersectorials, sense que
siguin exclusivament turístiques.

-

Afavorir el desenvolupament d’iniciatives
i projectes que generin ocupació:
Aquestes dinàmiques han de tenir un
potencial per crear nous llocs de treball,
complementant l’activitat econòmica de
la comarca amb especialitzacions pròpies
de qualitat.

-

Potenciar nous nínxols d’activitat
econòmica i d’ocupació: Identificar
oportunitats d’assentament de noves
activitats econòmiques, i com es pot
crear un entorn favorable per a que les
empreses es puguin desenvolupar i crear
ocupació.

-

Vetllar perquè es garanteixi la
sostenibilitat econòmica de les propostes:
Les propostes han de ser sostenibles
econòmicament; realistes i realitzables.
Sense incórrer en despeses no

Resultats:
Hem recollit les potencialitats de la comarca i els
hem prioritzat a partir dels diferents projectes,
debatuda i consensuada en la darrera sessió de
participació del dia 18 de desembre de 2014.
A l’hora d’establir la priorització s’ha considerat:



La disponibilitat de recursos en el
territori,
El potencial impacte socioeconòmic dels
projectes i, per tant, la seva repercussió
en el territori i
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Treballs realitzats anteriorment i/o
projectes relacionats i que han tingut
bona acollida entre els agents implicats

Els programes definits són els següents:

1. Fem xarxa al voltant dels camins del
Garraf
2. Al Garraf, en família
3. Productes locals i de proximitat
4. Apartaments turístics al Garraf
5. El Garraf, destinació turística responsable
6. Garraf patrimoni obert
7. Festes i músiques del Garraf
8. Dinamització del llegat patrimonial del
segle XIX al Garraf
9. Garraf, territori de Museus
10. Nits d’estels al Garraf
11. Descoberta del patrimoni ferroviari al
Garraf
12. Art al carrer i en espais naturals
13. Turisme sense barreres
14. Potenciació de les activitats hípiques al
Garraf
15. Inspira’t amb el llegat industrial i marítim
del Garraf
16. Senders de la memòria històrica al Garraf
17. Tallers Oberts del Garraf
18. Descobreix els ocells del Garraf
19. Estades i competicions juvenils al Garraf
20. Creació d’una oferta de serveis de
personal shopper
21. Art i ciència a la universitat
22. Pesca turística al Garraf
23. Sota terra, tot un món per descobrir
24. Inicia’t al món de l’escalada
25. Recupera’t al Garraf
26. Rehabilitem i mantenim
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OBSERVATORI TURÍSTIC

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

Objectiu:
- Fomentar la recollida de dades del visitant
i la seva utilització posterior en la gestió i
planificació turística del territori i les
empreses.
- Col·laborar en tots els projectes en els que
el laboratori de turisme de la Diputació de
Barcelona amb l’objectiu d’obtenir dades
sobre ocupació i sobre el perfil dels
nostres turistes i visitants que ens
serveixin per afinar més la planificació de
les accions de promoció.

Resultats:
EDDETUR
Hem fet la planificació dels punts i onades de
recollida, recolzant la campanya amb una jornada,
en col·laboració amb el LABturisme, dins el marc
del SICTED i en la que vam convidar també punts
Eddetur que no participen al sistema de qualitat,
per fomentar la millora de l’ús de les dades i
sensibilitzar sobre la importància que té el fet de
recollir-les, tot i que, sigui una feina difícil de fer.
També hem complementat la recollida amb
reunions a tots els punts en que s’acorda amb ells
s’ha considerat necessari per implicar al personal
que està de cara al públic, que sovint no coincideix
amb el que fem la coordinació. Han estat 3
reunions.

Hem anat fent seguiment de la recollida, i passant
personalment pels punts per mantenir-los
implicats al projecte, però realment el punt que no
s’ho ha cregut no ha recollit ni una sola enquesta,
en conseqüència, de nou no hem arribat al mínim
exigit
per
poder
disposar
de
dades
representatives.
A l’acabar la recollida hem fet agraïment als punts
implicats i els hem enviat els resultats. També els
enviarem com a deferència el document resum de
l’Informe Costa de Barcelona.
Enquestes Costa de Barcelona
Edició i tramesa informe resum “El turista que
visita el Garraf. 2013”, que recull les dades de
l’“Enquesta caracterització dels turistes de la
costa de la Província de Barcelona. Any 2013”.
L’hem penjat també a la Comunitat Virtual.
Aquest any hem col•laborat en l’enquesta que
lidera el LABTurisme de la DIBA, amb la
participació de l’Agència de Promoció Turisme de
Sitges, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
l’Ajuntament de Cubelles, per informar als punts,
etc. dins dels respectius municipis. Nosaltres hem
estat el vincle d’unió.
Acabada la temporada de recollida de dades amb
enquestador, el LABTurisme mitjançant DYM han
elaborat l’informe corresponent que ens han
lliurat en un parell de sessions ja el 2015, una
presentació el global de l’informe de la província, i
un taller de transferència, del que vàrem sortir
amb una presentació molt resumida en suport
prezi. Aquesta enquesta a partir de 2015,
s’anomenarà EDDETUR Turistes.
Indicadors de Sostenibilitat
Des del LABTurisme de la DIBA estan treballant
amb la Universitat de Barcelona en el projecte
sobre la Creació i aplicació d’un sistema
d’indicadors de turisme per la gestió sostenible de
les destinacions de la província de Barcelona
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Des de Node vam col·laborar amb el projecte
emplenant un qüestionari i una reunió amb l’Equip
encarregat de dur a terme el projecte (membres
del Grup de Recerca ANTERRIT de la UB - Director
científic del Projecte, Francesc López Palomeque;
Directora tècnica del Projecte, Anna Torres
Delgado). En aquesta trobada reunió ens van
presentar l’estructura del projecte i tipus
d’informe i indicadors calculats. Més endavant
també vam rebre més informació del projecte en
reunions i jornades a les que vam assistir, com per
exemple, reunions amb el LABturisme o la
Jornada de Turisme Responsable que va tenir lloc
al Castell de Montesquiu.
Tourist Data System
A les reunions del LAB turisme, es va tornar a
posar sobre la taula el projecte. Al Garraf (Sitges),
es va fer una presentació a l’inici, però no es va
treballar. Hem demanat informació, i l’hem passat
als gremis amb els quals volem oferir sessions
informatives al sector ja al 2015.
Veure: http://nodegarraf.cat/turisme/eines-per-ala-competitivitat

Enquesta EDDETUR
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THE CRUISE EXPERIENCE

Descripció del projecte:
L’experiència creuerista, té com a base el conjunt
del territori de les tres comarques, l’Alt i Baix
Penedès i el Garraf i es centra en quatre famílies
d’experiències, la viti-etnologia, la gastronomia,
les activitats vinculades al mar, la festa i el
patrimoni immaterial i es concreten diferents
tallers d’activitats, visites guiades i experiències
programades per professionals de cada àmbit per
garantir que ningú quedi indiferent desprès
d’haver-les viscut.

Objectiu:
-

-

-

Captació de les empreses objectiu ja
definides amb possibilitats d’atracar al
port de Vilanova
Donar a conèixer la proposta del
Garraf pel segment premium a partir
del Catàleg “L’Experiència creuerista”
Captació d’empreses participants
Anàlisi del producte que ofereixen les
empreses participants
Recollida inicial de les dades
d’empreses i productes. [fitxes]

Resultats:
-

-

Durant l’any 2012 es va realitzar
l’estudi de viabilitat de la incorporació
del Port de Vilanova en el circuit de
creuers turístics. Estudi finalitzat al
novembre de 2012.
Al juny de 2013 es va presentar el
catàleg The Cruise Experience dirigit a

-

empreses navilieres amb potencial per
atracar al Port de Vilanova.

-

S’ha promocionat el catàleg en dues
fires internacionals: Miami (març2013 i
2014) mitjançant la direcció general
de Ports de la Generalitat de
Catalunya.

-

Al setembre de 2014 participem dins
l’estant de Ports de la Generalitat a la
fira SEAtradeMED i presentem el
nostre
catàleg
“The
Cruise
Experidence”
dins de l’espai de
l’Agència Catalana de Turisme. En
aquesta fira convidem de forma
personalitzada a totes les companyies
objectius que tenien localitzades.
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Conclusions

-

-

-

Desprès de diferents accions de
promoció, no hem trobat ressò de les
potencials companyies.
L’actual oferta de ports a la
mediterrània és molt potent i
organitza.
El pressupost necessari per seguir
amb aquesta promoció (formalitzar
una comissió de promoció de la nostra
oferta i participar per part del port de
Vilanova dins de l’associació de ports
de creuers de la mediterrània
MEDCRUISE i seguir promocionantnos en les companyies objectiu ) no
s’ha aconseguit. Des de l’agència hem
renunciat a liderar la continuïtat del
projecte.
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VELA ACCESSIBLE

Descripció del projecte:
En el marc del projecte “Esport i Feina” que
impulsa l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local de la Diputació de Barcelona, des de Node
Garraf estem desenvolupant un projecte pilot
centrat en la pràctica esportiva de la vela
adreçada a la gent gran: “Vela Accessible”.

Resultats:

-

Aquest projecte s’ha dissenyat amb la implicació
de l’Escola de Vela Adaptada (EVA) que disposa
de 26 anys d’experiència en la formació d’aquest
esport i compta amb la infraestructura necessària
i que té com objectiu principal apropar la pràctica
de la vela a persones amb discapacitat:
discapacitat física, discapacitat intel·lectual i
discapacitat sensorial, i a persones amb
necessitats especials o tercera edat.

Objectiu:

-

-

-

Definir estratègies per generar activitat
econòmica i ocupació a partir de l’activitat
física i l’esport.
Facilitar la pràctica de l’esport de la vela a
un col·lectiu que per les seves
característiques podria sembla que estar
exclòs de realitzar aquest esport.
Fomentar la salut i el benestar entre la
gent gran amb la pràctica de l’esport.

-

Conceptualització del projecte “Vela
Sènior” acostar l’activitat esportiva de la
vela a les persones a partir de 60 anys.
Presentació del projecte a responsables
de Residències i Casals de Gent Gran i a
tècnics municipals dels àmbits d’esports i
gent gran.
Jornades pràctiques de Vela Sènior del 10
al 18 de juny de 2014.
Suport
al
Juanita’s
Vilanova
Sliding Festival, festival de referència dels
esports de lliscament amb rodes i al mar.
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CATÀLEG GARRAF ATRAU

Descripció del projecte:
Disposar d’un element genèric de promoció de la
comarca del Garraf que mitjançant breus relats
acompanyats d’imatges pretén donar a conèixer
els principals actius de la comarca sota el
missatge “Garraf atrau”.

Aquest catàleg és de distribució gratuïta i s’ha
dissenyat en els binomis català/castellà
i
anglès/francès, en format: 17 X 24 cm

Objectiu:
Disposar d’un element de promoció en
format paper per promocionar la comarca i
donar-la a conèixer en mercats de proximitat,
nacionals i internacionals.

Resultats:
S’ha dissenyat un catàleg promocional de la
comarca del Garraf que hem titulat Natura i
cultura al sud de Costa Barcelona i s’han redactat
uns textos que partint de diferents conceptes ens
introdueixen els principals actius a destacar i ens
expliquen algunes curiositats del nostre territori.
Tot per suggerir que el Garraf Atrau
Els conceptes escollits per explicar els principals
actius turístics han estat:
 Introducció suggeridora de la comarca
 Llum com a aspecte destacat
 Trets per mostrar que som com som
 Sabors per donar a conèixer els fruits del
mar i la terra
 Llegats, la nostra identitat cultural
 Tresors per incentivar la descoberta
 Un cop vist tot el que engloba aquesta
comarca, donem la benvinguda i la
informació turística d’interès.
Partint de cadascun d’aquests conceptes i amb
un missatge poètic, s’introdueixen aspectes
rellevants de la comarca.
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Portada i contraportada del catàleg.

MONÒLEGS EN RUTA PEL GARRAF
Descripció del projecte:
S’ha proposat la realització d’un programa per
promocionar la comarca del Garraf que consta de
10 capítols que s’emetran per la xarxa de
televisions locals. Cada capítol té una durada de
10 minuts en els que a través d’un monòleg es
van mostrant els principals atractius turístics i
aspectes d’interès dels municipis de la comarca
del Garraf.

Objectiu:
Disposar d’un element de promoció en
format paper per promocionar la comarca i
donar-la a conèixer en mercats de proximitat,
nacionals i internacionals.

Estem treballant per la nostra banda també amb
Canal Blau per tal d’emetre’ls a la comarca i
alhora fer una campanya on-line. Mentrestant es
poden veure Canal de YouTube de Node i són
consultables també des de www.nodegarraf.cat.
Els àmbits tractats en cada capítol, la persona
que fa el monòleg i les localitzacions són les
següents:
CAPÍTOL

ÀMBIT

ACTOR

1

COSTA

Manel Piñero

2

MAR

Toni Mata

3

PARC

Marta Torné

Pa rc del Ga rra f, (Pl a de Querol , Mona s tir Budi s ta,
Ja fra ) i Ol i vel l a

4

NATURA

Carles Pérez

Ruta d'Ol i vel l a a Ri bes , di vers os i ndrets de Ri bes i
Ca nyel l es (Centre i Hípi ca Ti kotta )

5

FESTES I
ESDEVENIMENTS

Llucià Ferrer

Si tges i Vi l a nova

6

GASTRONOMIA

Clàudia Font

Vi l a nova i Si tges

7

CULTURA I
PATRIMONI

Llucià Ferrer

Mus eus de Vi l a nova , Si tges i Cubel l es
Pa s s ei g de l a Ri bera , Zona es gl és i a , ca rrers
comerci a l s , ca rrer del peca t, pl a ça de l 'Ajuntament,
Ca u Ferra t i Pl a tja Sa nt Seba s tià )

Ga rra f (pobl e, Cel l er Güel l , ca s etes de l a pl a tja , Pa s
de l a Ma l a Dona , La Fa l conera ) Port de Si tges
Port de Vi l a nova , Pa s s ei g Vi l a nova , Ca bl e Ski Cubel l es
i Cool s Mi ra l pei x

8

SITGES

Llucià Ferrer

9

VILANOVA

Gerard Romero

Pl . de l a Vi l a , Pa s s ei g, ca rrers comerci a l s , Ra mbl es , La
Da ura da .

10

PRODUCTES DEL MAR
I LA TERRA DEL
Mercè Torrents
GARRAF

Cel l ers : Cl os Lentis cus - Ma s i a Ca n Ra mon. Productors
del Ga rra f: Ri bes (C. Pi i Pl . Ma rcer), Pui gmol tó i Les
Ca s etes ( Ri ca rd Huguet)

Resultats:
La producció, realització i presentació dels
programes televisius Monòlegs en ruta pel Garraf
s’ha contractat a la productora LLUCI FERRER
100X100 SL.

LOCALITZACIONS

Cada capítol es centra en un àmbit diferent. Els
10 àmbits tractats són: 01-Costa; 02-Mar; 03Parc; 04-Natura; 05-Festes i Esdeveniments; 06Gastronomia; 07-Cultura i Patrimoni; 08-Sitges;
09-Vilanova i 10-Productes de la terra. S’han
escrit els guions corresponents a cada capítol,
s’han contrastat amb els municipis i s’han fet les
gravacions de cada capítol. S’ha complementat
amb imatges d’arxiu aquells aspectes que no ha
estat possible enregistrar, fer el muntatge i
emetre el programa.
Llucià Ferrer està negociant amb la xarxa de
televisions locals l’emissió del programa, prevista
en un primer moment a l’octubre/novembre i en
un segon moment durant el primer trimestre de
l’any. Però sense resultats a finals de 2014.

Veure: http://nodegarraf.cat/ canal youtube
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COMISSIÓ DELEGADA DE TURISME
(Governança)

Descripció del projecte:
La Comissió Delegada de Turisme (CDT) va ser
creada l’any 2012 a proposta de la Comissió
Executiva de NODE Garraf, Agència de
Desenvolupament per liderar i coordinar des de
NODE Garraf conjuntament amb el sector, la
política i planificació turística comarcal. Està
composada
per
persones
tècniques
representants del sector públic i privat de la
comarca del Garraf i regidors/es de turisme dels
Ajuntament de la comarca.

La CDT actua també com a Taula per a la
Qualitat Turística del Garraf: organisme
independent, creat per facilitar la participació i
col·laboració de tots els sectors econòmics i
serveis públics de la comarca del Garraf en la
gestió del Sistema Integral de Qualitat Turística
Espanyola en destinacions (SICTED).

Objectiu:
-

Definir i proposar la política turística a la
comarca
Seguiment dels plans anuals en l’àmbit de
turisme a la comarca
Actuar com a Taula de Qualitat SICTED

Resultats:
Durant el 2014 s’han celebrat 3 reunions:
-

18 de febrer de 2014. Reunió de la
Comissió Delegada de Turisme
20 de maig de 2014. Reunió de la Comissió
Delegada de Turisme
5 de novembre de 2015. Reunió de la
Comissió Delegada de Turisme i de la Taula
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Àmbit:Patrimoni Natural
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Productes del mar i la terra del Garraf

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

Línies de treball:






Coneixement i estructuració del sector
Optimització de la gestió empresarial
Millora de la producció
Promoció i millora de la comercialització
Integració de les actuacions a nivell
territorial

alimentaris lligats al territori amb criteris de
qualitat i proximitat i ajudar als productors locals
i facilitar al consumidor la tria de productes de
proximitat, contribuint a generar mútua
confiança.
Resultats:
Aquest treball dut a terme fins el moment ha
permès incrementar de manera significativa
l’activitat econòmica i la visibilitat de les
empreses i productors de la comarca, així com el
coneixement de la població de la comarca del
Garraf dels diferents productes que s’hi elaborenAl llarg del 2014 hem treballat la promoció i
divulgació dels productes de proximitat donant
valor a la temporalitat dels productes de l’horta
del Garraf, desenvolupant un sistema estructurat
de consum de productes i serveis ecològics de
proximitat i respectuosos amb el medi ambient
per donar una resposta eficaç i professionalitzada
a les expectatives dels grups de consums
existents. També s’ha donat suport als
productors agroecològics en la creació de punts
de venda estables a la comarca.

Objectius:
Amb el projecte ”Productes del mar i la terra del
Garraf” es pretén donar suport a aquelles
empreses i/o productors que es dediquen
professionalment
a
produir/transformar
productes

Veure:
http://nodegarraf.cat/patrimoninatural/xarxa-de-productes-de-la-terra
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Projecte Agroecològic del Garraf

creixement
dels
nous
agroecològics del Garraf.

projectes

Descripció del projecte:
El projecte pretén reactivar l’activitat agrària com
a sector estratègic a partir de la producció
ecològica, i la generació d’ocupació i de riquesa
en el territori. Aquesta iniciativa innovadora es
basa en els principis de: la sobirania alimentària,
l’agroecologia i l’economia cooperativa, i els
eixos estratègics són:
a. La reactivació de l’activitat agrària a la
comarca com a sector estratègic a partir de la
producció ecològica, a fi de facilitar la definició
de polítiques estratègiques de producció,
distribució i consum d’aliments que garanteixi el
dret a l’alimentació sana, sostenible i assequible
a la nostra població.
b. La generació d’ocupació i de riquesa al
territori, apostant per un model de producció,
comercialització, distribució i consum d’aliments
agroecològics de proximitat basat en:
-

-

El respecte a la cultura, al ritme de la terra
i a les característiques del territori.
El compromís i la responsabilitat amb les
futures generacions.
La
petita
i
mitjana
producció
agroecològica
professionalitzada
i
arrelada al territori.
La generació d’ocupació basada en el
model econòmic cooperatiu: ètic i
responsable social i mediambientalment.

Objectius:
-

-

Enfortir i consolidar els projectes
d’emprenedoria en agroecologia
Creació de la xarxa d’intercooperació
empresarial per facilitar la consolidació i

Resultats:
Durant l’any 2014, s’ha treballat per:
- La millora de la capacitació tècnica en
producció agroecològica.
- La millora de la gestió de les explotacions.
- La millora en la capacitació en gestió
empresarial
- L’assessorament i l’acompanyament als
petits projectes agroecològics.
Aquestes millores han estat clau, , per la
regeneració i la consolidació d’una activitat
estratègica pel territori. D’aquesta manera
pretenem garantir el relleu generacional d’un
sector estratègic pel desenvolupament
econòmic, alimentari i social del territori.
Des del convenciment que apostar per la
professionalització del sector agroecològic, la
generació de nous projectes empresarials i
l’enfortiment dels projectes que ja estan en
funcionament és apostar per un sector de
futur amb moltes possibilitats, un camí que
tot just s’ha iniciat però que cal donar-hi
continuïtat i consolidar-lo a fi que pugui
esdevenir un dels motors de generació de
riquesa al nostre territori.
Una de les claus ha estat treballar per la
constitució de la Xarxa d’intercooperació al
Garraf, basada en la confiança mútua que ha
d’esdevenir la generació d’un procés
d’intercooperació continu, real i efectiu, que
permeti la consolidació i el creixement
d’aquests petits projectes agroecològics.
Veure:
http://productesterragarraf.webnode.cat/xarxaagroecol%C3%B2gica-del-garraf/
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Banc de Terres del Garraf

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

desenvolupament equilibrat i permet donar valor
afegit als productes locals.
El Banc de Terres és un programa que té
continuïtat al llarg del 2015

Objectiu:
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Reactivar l’activitat agrària, generar i consolidar
ocupació i riquesa estable, sostenible i
responsable al nostre territori, tot apostant per
un model de producció, comercialització,
distribució, transformació i consum d’aliments
agroecològics i de proximitat.

Resultats:
Durant l’any 2014 s’han fet 4 visites a terrenys
susceptibles de poder integrar-se al Banc de
Terres. D’aquests terrenys visitats, s’ha fet la
intermediació d’un d’ells.
Aquesta és una acció innovadora en una comarca
on l’activitat de l’agricultura i especialment
l’agroecologia són residuals Aquest sector té un
potencial per a créixer i avui en dia pot ser un
sector emergent que representa una aposta de

Veure: http://elgarraf.essavia.com/ca

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

biomassa per a ús tèrmic, en equipaments
públics i edificis privats, per tal de poder
completar el cercle amb una producció i
consum local de biomassa. Obtenint els
beneficis de boscos aptes per a la prevenció i
extinció d’incendis, amb unes masses arbòries
més productives i un ecosistema sostenible.
Resultats:
Gestió de l’Associació de propietaris Forestals del
Massís del Garraf i assessorament dels seus
membres per a la sol·licitud d’ajuts dels quals 3
han redactat el pla de gestió.
Actualment hi ha adherits 11 socis, 2 dels quals
són públics (Ajuntament d’Olivella i St. Pere de
Ribes), en un total de 1.832,26 Ha. Hi ha dos
ajuntaments en tràmits d’adhesió (Ajuntament
de Canyelles i de Sitges).
S’ha aconseguit cohesionar els 6 municipis de la
comarca vers la gestió forestal amb l’associació
de propietaris forestals i per tant la diputació de
Barcelona ha decidit invertir uns 30.000€ per a
realitzar gestió forestal amb criteris de prevenció
d’incendis i millora de regenerat, canalitzats a
través de l’associació de propietaris forestals.
En quant al consum de biomassa hi ha 4
municipis que estan estudiant el canvi tecnològic
per algun dels seus equipaments amb
requeriments energètics d’aigua calenta sanitària
i/o calefacció.

Dins les funcions vinculades a l’Agència, s’està
treballant en la promoció del consum de
Veure: http://apf-massis-garraf.webnode.cat/
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Àmbit: Cooperació Municipal
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Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del
Garraf
Descripció del projecte:
Per iniciativa del Consell Comarcal del Garraf i en
estreta col·laboració amb Node Garraf es va
iniciar al finals del 2013 el Pla de
Desenvolupament Econòmic i Social per tal
d’identificar un conjunt de sectors que tenen una
clara incidència sobre l’entorn físic, de les ciutats i
dels espais oberts. Alguns elements que cal
analitzar des de la globalitat per atraure nous
elements que aportin dinamisme i nous criteris
que garanteixin la qualitat de vida de la comarca
del Garraf i que es poden aglutinar en els
següents eixos comuns: Els assentaments
urbans, les infraestructures i la seva incidència
territorial, els espais oberts i el paisatge i la
sostenibilitat.

desenvolupament per a la comarca i validar i
reforçar aquelles que ja estan en funcionament,
per finalment extreure aquelles conclusions que
un cop prioritzades i distribuïdes per
competències volen esdevenir una eina de treball
per comunicar i persuadir a tots aquells agents
que puguin ser receptors i alhora tractors en el
seu desenvolupament des de les respectives
funcions i competències.
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Objectiu:
Es volia concretar aquelles estratègies, accions i
projectes que pretenem distribuir per
competències i que ens permetin singularitzarnos; i sobretot visualitzar les oportunitats que
tenim com a territori, que en són diverses, d’allò
que ja estem fent i podem millorar o del que
hauríem de fer i no fem i a partir d’aquí prioritzarles.

Resultats:
Presentar a finals de l’any de 2014, un estudi que
permet fonamentar les noves línies de

Veure:
http://nodegarraf.cat/teixitempresarial/recursos-coneixement-i-innovacioempresarial/biblioteca

Conveni de col·laboració amb l’Agència Local
de l’Energia de Vilanova

Descripció del projecte:
Node Garraf i l’Agència Local de l’Energia de
Vilanova tenim un Conveni de Col·laboració
vigent amb l’objectiu de promoure actuacions
conjuntes a l’àmbit de l’energia a la comarca del
Garraf, pel període 2014-2015.

Objectiu:
Desenvolupar accions vinculades a l’eficiència
energètica i la promoció de les energies
renovables en l’àmbit comarcal. Pel període
2014-2015 està previst desenvolupar actuacions
conjuntes amb l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, mitjançant l’Agència Local de l’Energia a
l’àmbit de l’energia, en especial les que tot seguit
s’indiquen:



La continuïtat en la formació adreçada a
personal d’equipaments municipals i
altres que resultin d’interès en matèria
d’estalvi i eficiència energètica.



Encarregar un estudi a la Diputació de
Barcelona, per veure la viabilitat de
realitzar una xarxa de calor a la ciutat de
Vilanova i la Geltrú, amb energia de la
biomassa.

Resultats:
Estudi tècnic d’implantació d’una xarxa de calor
al Camp de Fútbol, al Pavelló, Parc del Garraf i les
Pistes d’atletisme. Pendent de la redacció del
projecte un cop valorada la seva viabilitat.
Coordinació i gestió de formació específica en
Bones Pràctiques d’Eficiència Energètica per a 27
conserges d’equipaments municipals escolars de
Vilanova i la Geltrú, Sitges, Sant Pere de Ribes,
Cubelles i Olivella. Curs realitzat al maig 2014.
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Projecte EURONET 50/ 50 max: CEIP Vora del
Mar (Cubelles)
Descripció del projecte:
El projecte Euronet 50/50 max , desenvolupat per
la Diputació de Barcelona, és una extensió de la
iniciativa 50/50 que té l’objectiu de promoure
l’estalvi energètic a les escoles i en altres edificis
públics. Compta amb un milió i mig d’euros de
pressupost i una durada de tres anys (2013-2016),
on hi participen 16 socis de 13 països diferents.
El concepte del 50/50 consisteix en donar
incentius econòmics a l’estalvi energètic i està
pensat per a millorar la gestió en aquells
equipaments on els usuaris no són els qui
directament paguen les factures energètiques,
sinó que és l’ajuntament qui se’n fa càrrec. El 50%
de l’estalvi econòmic aconseguit fruit de les
mesures d’eficiència energètica aplicades pels
usuaris i gestors de l’equipament es retorna en
forma de transferència econòmica, mentre que
l’altre 50% es converteix en un estalvi net de les
factures de l’ens que les paga.
L’Ajuntament de Cubelles i el CEIP Vora del Mar
participen a l’EURONET 50/50 màx per
desenvolupar el projecte durant el trienni 20132016, per mitjà del qual ambdues parts es
comprometen a realitzar una sèrie d’accions a
l’escola per estalviar energia per a calefacció,
aigua calenta sanitària i electricitat.
Objectiu:
Col·laboració amb l’enginyer municipal de
l’Ajuntament de Cubelles en la planificació,
coordinació i gestió del projecte. Assessorament
tècnic a l’escola. Recolzament a l’Ajuntament en
tasques de divulgació i difusió del projecte.
Resultats:
La reducció dels consums d’energia de gas i
d’electricitat i quantificació dels estalvis que es

produeixin de l’aplicació de les mesures en gestió
d’ús i bones pràctiques a l’escola durant el trienni
2013-2016.
Fins al moment porten un registre des del
setembre del 2014 amb el sistema qualitatiu de
semàfor per indicar si s’estan aplicant
correctament o no les bones pràctiques d’estalvi
energètic que se’ls va explicar. Pendent de fer un
anàlisi d’aquestes dades a finals de curs, juny
2015 i poder valorar resultats.
Els potencials d’estalvi energètic anual són els
següents:
 Fins a un 15% d’estalvi energètic en
l’aplicació de mesures de bones
pràctiques a l’escola per part d’alumnes i
professors.
 Fins a un 10% d’estalvi energètic en el bon
ús dels sistemes de calefacció per part del
conserge de l’escola i del personal de
manteniment de l’Ajuntament.
 Fins a un 5% d’estalvi energètic en la
reducció de la potència contractada en la
tarifa actualment.
 Fins a un 6% d’estalvi en l’aprofitament
de les plaques solars existents que
actualment no funcionen.
Aquests estan pendents de quantificar-se també
al juny 2015 amb les factures corresponents i
comparant-les amb les dades prèvies que es van
establir.
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3. Indicadors econòmics i pressupostaris de node Garraf (pressupostos 2011 a 2015)

Comparativa de comptes anuals ordinaris
Comparativa de
comptes anuals
ordinaris

Any (1)
2011
2012
2013
2014
2015

Total
Ingressos
204.293,45 €
439.828,41 €
364.019,39 €
442.387,60 €
438.490,34 €

Total
Despeses
169.826,07 €
416.922,67 €
419.254,32 € 443.618,45 € 438.490,34 €

Dèficit /

Acumulat

Variació

Variació

Superàvit
Dèficit / Superàvit
Despesa
Despesa en % (2)
34.467,38 €
34.467,38 €
22.905,74 €
57.373,12 €
247.096,60 €
145,5%
55.234,93 €
2.138,19 €
2.331,65 €
0,6%
1.230,85 €
907,34 €
24.364,13 €
5,8%
- €
- € 5.128,11 €
-1,2%

Despesa per àmbit
Turisme

26,8
29,7
25,1
25,5

Empresa

35,4
32
51,9
63

Patrimoni
natural

37,8
38,3
23
11,5

(1) Anys consolidats 2011 a 2014 - 2015 previsió
(2) Any 2011 inclou només 8 mesos d'activitat. Incrment real al període 59,4%
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