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TAULA RODONA: IDENTITAT, TERRITORI I PROJECCIÓ. EL PENEDÈS COM A 
POL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (DINS DE LES IV JORNADES 

REPENSAR SITGES). Sitges, 29/3/2019 

 

Bon dia a tothom, 

Per introduir la meva intervenció, voldria primer de tot demanar-vos que mireu les 
imatges que us projectaré tot seguit. 

 

Sabríeu dir d’on és aquest xató? Vilanova? El Vendrell? 
Vilafranca? Sitges? 

 

I aquesta gamba? És pescada a Vilanova? A Calafell...?  

 

Aquest raïm? On és la vinya, a l’Alt Penedès? Al Baix? Al Garraf? 
A l’Anoia, fins i tot? 

 

Aquest correfoc? No celebrem més o menys les festes de la 
mateixa manera? 

 

Bé, de fet tant se val, no cal que responguem a cap pregunta. Volia començar fent 
una mica de broma, només per dir que, cada indret amb els seus matisos, els 
municipis del Penedès tenim molt en comú.  

 

MOLT EN COMÚ (CADASCÚ AMB ELS SEUS MATISOS)  

Ho hem repetit durant tots aquests anys de reivindicació de la Vegueria: el Penedès 
no és un invent. És ben cert que els diferents territoris, les diferents comarques que 
conformem la Vegueria del Penedès, compartim referents geogràfics, històrics, 
sociològics, econòmics, culturals... Les nostres poblacions s’han relacionat durant 
segles. 

Comptem amb estudis i documents que recullen aquesta relació real entre els 
territoris que conformem la Vegueria. 

D’aquesta manera, existeix una relació de complementarietat entre les comarques 
del Penedès, entre els seus municipis, cadascun amb les seves particularitats, de la 
qual n’hem de saber treure profit.  
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NECESSITAT D’ANAR JUNTS 

Això també ho hem manifestat moltes vegades: junts, com un sol territori, som 
millors. Existeix, doncs, per part dels que som aquí, la convicció que cal que unim 
esforços, que sumem potencialitats. El Penedès té un gran potencial per ser un 
territori de centralitat al país, per ser un territori clau en una Catalunya 
descentralitzada i ben vertebrada. Tenim a favor:  

o Una situació geogràfica estratègica: ens trobem en un punt de confluència 
entre les grans zones urbanes de Barcelona i Tarragona, i som territori 
d’enllaç entre les comarques del nord i les del sud.  
 

o Un gran potencial:  
 

� tenim el mar, i lligat al mar, el turisme,  la gastronomia, la 
indústria nàutica. El port. El port de Vilanova i la Geltrú és el tercer 
port més important del país. Per nosaltres, és el Port del Penedès. 
Feu-vos-el vostre.  
 

� Tenim la universitat, a la qual vénen molts estudiants de les 
comarques de la vegueria. Tenim, a totes les comarques, formació 
reglada d’alta qualitat i en sectors molt específics.  

 
� Tenim indústria. Una indústria que ha passat una època molt 

complicada i que encara se n’està sortint, però cal veure els brots 
verds que han sorgit en aquests anys, en forma d’indústria 
tecnològica amb valor afegit, que és un sector pel qual tota la 
vegueria ha d’apostar.  

 
� Tenim la cultura. El nostre patrimoni cultural i la nostra cultura 

popular, que estan molt entrellaçades... i que són un canal vital de 
cohesió social i d’interrelació entre els ciutadans i les ciutadanes.  
 

� Estem una mica limitats en infraestructures, això és cert. Sobretot 
al Penedès Marítim ho estem patint, però som capaços d’unir-nos 
per reivindicar el que creiem que és just per al nostre territori.  

 
Per tant, si parlem de potencialitats del Penedès per ser pol de desenvolupament 
econòmic, podem afirmar que tenim una base, un punt de partida molt interessant.  

 

CONTINUAR LA FEINA FETA 

Seria injust dir que no s’ha fet res per fomentar el desenvolupament econòmic al 
Penedès. Tots els qui som en aquesta taula hem compartit espais on s’ha tractat 
sobre iniciatives i projectes per generar sinèrgies i treballar conjuntament.  

S’ha treballat, per exemple, en la planificació territorial del Penedès, en el marc del 
Pla Estratègic del Penedès. Les estratègies de planificació territorial abasten àmbits 
tan diversos com el paisatge, l’activitat econòmica, les infraestructures, la 
demografia... Ens donen elements, informació i eines, per gestionar millor el territori. 
És en aquest punt on cal continuar la feina feta. 
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També s’ha treballat en l’estratègia turística. En tenim un exponent amb la Ruta del 
Xató, impulsada fa molts anys i que s’ha anat renovant i és un èxit, però s’han 
promogut altres accions per complementar l’oferta turística dels diferents territoris... 
Fins i tot fa uns anys Vilanova i Sitges vam unir-nos per intentar atraure creuers 
turístics. No va ser possible, però la idea on reposava aquella proposta és ben vàlida: 
ens complementem. És cert que en l’àmbit del turisme ens aixopluguem bastant sota 
el paraigua de la Diputació, però aquí tenim molt de camí per recórrer per projectar 
el concepte del Penedès, amb les quatre comarques, com a Vegueria: amb el mar, 
l’enoturisme, el patrimoni cultural, etc.   

El turisme és actualment un sector estructural de l’economia en les societats. Cal 
apostar-hi en tres línies: d’una banda, mitjançant la creació de productes turístics 
basats en els recursos del territori (el que deixem: mar, paisatge, etc.). D’altra 
banda, impulsant la creació de la infraestructura turística necessària (caldria 
analitzar què tenim, conjuntament, a la Vegueria, i què ens fa falta). I,  finalment, i 
molt important, fixant l’atenció en la gestió del turisme. És cert que al Penedès ja 
s’ha fet un treball conjunt a favor d’un turisme sostenible al territori, però cal 
avançar en aquesta línia, consensuar els models turístics i les estratègies, definir 
quina experiència turística volem oferir als visitants del Penedès. 

Així mateix, s’ha treballat conjuntament també en l’aposta per la indústria, per 
millorar la competitivitat de les zones industrials. Tenim, doncs, un bon punt de 
partida, en el qual cal incidir i avançar, definir estratègies i desenvolupar plans 
d’actuació.  

 
REORGANITZEM-NOS! 

A vegades pot fer la impressió que tenim una diversificació d’estructures amb 
objectius similars, disseminats per les diferents comarques: ajuntaments, consells 
comarcals, taules sectorials locals, agències públiques territorials, etc. 

Des de totes aquestes estructures, es promouen idees i estratègies, però 
segurament ens falta un esforç per pensar des de la globalitat del Penedès.  

Ara tenim la Vegueria Penedès. Som Vegueria. La Vegueria s’ha de desenvolupar. En 
la part jurídica i administrativa, el desenvolupament de les vegueries depèn de les 
administracions superiors, però dotar la Vegueria de contingut en bona part ho tenim 
a les nostres mans.  

Si ens vam unir per aconseguir el reconeixement de la Vegueria, ara hem de 
continuar treballant conjuntament per construir-la des de dins. Tenim l’oportunitat 
de reorganitzar-nos i coordinar conjuntament les polítiques territorials del Penedès 
per esdevenir el territori cohesionat, amb un relat ben travat i coherent, que sigui 
conegut i reconegut al conjunt del país.  

Penso que les nostres oportunitats per ser pol de desenvolupament econòmic passen 
per aquí: per ser aquest territori potent entre les grans àrees de Barcelona i 
Tarragona, amb connexions a tots els racons del país. Endrecem tot el que tenim i 
treballem conjuntament. Comencem a treballar com a Vegueria i així construïm 
Vegueria.  

 
Neus Lloveras i Massana 


