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Comarca
El Baix Penedès rep més de 100 mil euros per potenciar el
turisme d’interior i dissenyar la planificació territorial
El Consell Comarcal vol potenciar el turisme rural i
d’interior, i la marca turística ‘Baix Penedès’

Quatre grups de treball començaran a redactar el pla
estratègic comarcal a partir del proper mes de setembre

BAIX PENEDÈS

La Generalitat de
Catalunya ha atorgat un
ajut de 112.000 euros
a tres projectes del
Consell Comarcal del Baix
Penedès dins un
programa de suport a
aquestes administracions.
Es tracta del programa
de promoció turística de
la comarca, l’elaboració
del pla estratègic del Baix
Penedès, i la xarxa
comarcal informàtica i
telemàtica.
Els ajuts corresponen al programa
de cooperació econòmica Xarxa
41, dirigit als consells comarcals de
Catalunya que convoca per segon
any el Departament de Governació
de la Generalitat. Els tres projectes
subvencionats al Baix Penedès
han estat el programa de promoció
turística de la comarca, amb 48.000
euros; l’elaboració del pla estratègic
comarcal, amb 48.000 euros, i
finalment la xarxa comarcal informàtica i telemàtica, amb 12.000
euros.
Els programes subvencionats
són fruit de la col·laboració entre
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Andreu Caralt

Una de les accions del Consell Comarcal del Baix Penedès serà la
senyalització de senders i la promoció del turisme rural i de salut.
els diferents ajuntaments del Baix
Penedès i amb les altres administracions que actuen en aquest
territori. El seu objectiu és millorar
la prestació de serveis als ciutadans,
incidint en aspectes com el reequilibri territorial i la dinamització
econòmica i social.
Marca ‘Baix Penedès’
La finalitat del programa de
promoció turística es crear una
política de promoció turística a
escala comarcal. Per aconseguir-ho,
es pretén potenciar la imatge del

Baix Penedès com a destí turístic,
donar suport a les accions dels
ajuntaments amb valors turístics
però impossibilitat d’executarlos i coordinar les accions de la
promoció econòmica i turística
municipal.
Aquests grans objectius es concretaran en un seguit d’accions
que es desenvoluparan a partir
del proper mes de setembre, data
d’inici del projecte.
Les set accions de promoció
directa són la singularització de la
imatge ‘Baix Penedès’ dins la marca
‘Costa Daurada’; crear una cultura

de turisme repectuosa amb el medi
disminuint la fricció entre turistes i
població resident; la promoció del
turisme de salut, rural i d’interior;
senyalitzar camins i rutes rurals;
suport a la creació de produces
turístics que desenvolupin diferents
municipis, i fomentar la participació dels municipis de la comarca
sota la imatge ‘Baix Penedès’ en
fires de promoció turística.
El projecte, amb data d’acabament al maig de 2003, té
un pressupost total de 48.000
euros, finançats íntegrament per
la Generalitat.
El futur del territori
L’altre gran projecte subvencionat íntegrament per la Generalitat
és l’elaboració d’un pla estratègic
comarcal que posi sobre la taula
la transformació que està experimentant la comarca els últims
anys i proposi actuacions per tal
que els canvis siguin sostenibes i
harmònics a nivell mediamiental,
social, econòmic i cultural.
L’elaboració del pla es divideix
en quatre grups dirigits per un
president, designat pel Consell
Comarcal, i un director, designat
per la Universitat Rovira i Virgili
(URV) de Tarragona.
El primer dels grups tractarà

sobre territori, infraestructures i
medi ambient, dirigit per geògraf Josep Maria Piñol, professionalment a l’empresa Agro-3.
El segon grup tractarà d’empresa
i ocupació i estarà dirigit per
l’economista i professor de la URV
JoaquimMargalef. El tercer grup
analitzarà la cultura, la formació
i el lleure, dirigit per l’economista
professor de la URV Josep Maria
Arauzo. Finalment, el quart grup
analitzarà la vertebració social
sota la direcció de l’economista
i professor de la URV Xavier
Ponce.
El calendari del pla preveu
que el proper setembre es constitueixin els òrgans del pla. Serà a
partir d’octubre quan comenci la
fase de redacció. La seva aprovació
es preveu entre els mesos de març
i abril de l’any 2003.
Xarxa informàtica
L’últim projecte subvencionat
és el programa de millora de la
xarxa informàtica i telemàtica del
Consell Comarcal, amb 12.000
euros. L’ajuda permetrà millorar
el servei de gestió tributària i
recaptació, l’oficina d’atenció al
consumidor i l’usuari, el padró
d’habitants i tots els serveis susceptibles de donar informàció.

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ, ENS TROBAREU A:
OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT • CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS Tel. 977 15 70 27 • AJUNTAMENT D'ALBINYANA - Tel. 977 68 77 01 • PIJ CAN
ROSSELL - L'ARBOÇ - Tel. 977 67 06 21 • PIJ CASA DE CULTURA - BELLVEI - Tel. 977 16 84 35 • BIBLIOTECA PÚBLICA - LA BISBAL - Tel. 977 68 84 38 • AJUNTAMENT
DE BONASTRE - Tel. 977 65 70 19 • PIJ "GLUP'S" - CALAFELL - Tel. 977 69 90 05 • PIJ BIBLIOTECA PÚBLICA - CUNIT - Tel. 977 67 48 84 • PIJ BIBLIOTECA PÚBLICA LLORENÇ DEL PENEDÈS - Tel. 977 67 86 90 • AJUNTAMENT DE MASLLORENÇ - Tel. 977 62 81 30 • PIJ CENTRE CULTURAL - SANT JAUME DELS DOMENYS - Tel.
977 67 85 29 • PIJ L'ESTACIÓ - EL VENDRELL - Tel. 977 66 32 89
En conveni amb la Secretaria General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya
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