Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Penedès Nord
Procés de prospecció

Sessió 1
Dimecres 18 de maig de 2016
El Pla del Penedès

Recull de les intervencions

Com veus avui la situació econòmica del Pla del Penedès
Toni Carbó
Autònom · Pagès · La Salada
Comenta que li agradaria continuar veient vinyes i el mateix paisatge que els rodeja en
30 anys. Anima a tothom a treballar en aquesta direcció.
Considera que en els darrers anys s'han perdut moltes coses. Com exemple, explica
que abans cada casa tenia un petit celler. Es pregunta si es podria recuperar aquest
concepte.
Manifesta que li satisfà que no s'hagi apostat per la indústria. Creu que cal potenciar
les coses que té el Pla del Penedès, com les caves o els vedells.

Bernat Soler
Centre d'Atenció Turística · El Pla del Penedès
Considera que el municipi ha d’apostar per la promoció de l’entorn i el paisatge.
Destaca la puresa de l’aire del poble.

Montse Morgades
Comerç de càtering · El Rebost de la Iaia Alberta
Explica que fa un any que ha obert un comerç de càtering. Treballa per l'escola i
també realitza càterings per a particulars. Comenta que el tema dels menús és molt
just. Considera que falta diversitat de comerç.

Ramon Colomé
Turisme rural · Cal Manou
Afirma que el municipi s'està convertint en un poble residencial, i per això caldria
potenciar la indústria que incrementaria els llocs de treball al poble. No renuncia a la
radicació d’empreses de logística.
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Manifesta que a nivell particular li interessa el turisme. Afegeix que el Pla del Penedès
té un problema amb el transport públic.

Pere Joan Carbonell
Forn i pastisseria Carbonell
Considera que falta indústria que dinamitzi el poble entre setmana. La gent ha d'anar a
treballar fora del municipi.
També manifesta que l'activitat econòmica es basa en el cap de setmana com a
conseqüència del turisme i dels veïns d’altres municipis que s’apropen al poble a
comprar.

Joan Piñol
Cava Joan Piñol Torrents
Considera que falta esperit emprenedor, petits negocis de 4 ó 5 persones que donin
feina i vida al poble.
No veu clara l’aposta pel turisme. Aposta per la internacionalització dels negocis.
Comenta el potencial de la C15. Li agradaria que es pogués millorar la senyalització
de les empreses, tan al poble com a les carreteres.

Pere Queraltó
L’Estanc Cal Carnisser · 4ª generació
Explica que el comerç ha canviat molt. La gent ja no compra al poble. Els matins són
dolents. A les tardes hi ha més activitat comercial. Afirma que els veïns que treballen
fora, compren fora. No hi ha activitat econòmica.
Considera que la creació de petita indústria aportaria llocs de treball al poble i,
conseqüentment, es generaria dinamisme econòmic.
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Com hauria de ser El Pla del Penedès i l’entorn Penedès Nord en
l’horitzó 2030, pel que fa a l’activitat econòmica
Joan Piñol
Cava Joan Piñol Torrents
Li agradaria que el Pla del Penedès tingués un creixement sostingut. Aposta per un
creixement moderat amb l’arribada de nous veïns.
Considera que la zona de la Bòbila podria ser un niu d'empreses petites tal i com ja
s’ha comentat en altres ocasions.
Exposa que el seu negoci no ven al poble, surt a vendre fóra. No comparteix la visió
d’aquells propietaris de caves o petits negocis que limiten la seva venda únicament al
municipi. També aposta per la diversificació dels negocis.

Pere Joan Carbonell
Forn i pastisseria Carbonell
Exposa que està d'acord amb els plantejaments d'en Joan Pinyol.
Explica que té botiga a Sant Quintí de Mediona i a Puigdàlber i que estaria bé que la
gent que hi ha compri al municipi.

Ramon Colomé
Turisme rural · Cal Manou
Considera que la gent hauria de tenir feina al Pla del Penedès. Això activaria el comerç
i la restauració local.
Les empreses volen facilitats. Els Ajuntaments no han de posar problemes. Recorda
que als anys 50 una gran empresa volia establir-se al costat de la carretera. Explica
que des del consistori es va denegar el permís ja que es considerava que es trauria
treballadors de la terra.

Montse Morgades
Comerç de càtering · El Rebost de la Iaia Alberta
Comenta que falta activitat pròpia al municipi. El seu negoci també ven fora.

3

Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Penedès Nord
Procés de prospecció

Pere Queraltó
L’Estanc Cal Carnisser · 4ª generació
El futur el veu en detriment. El nombre de comerços i restaurants anirà disminuint
progressivament. Els comerços necessiten gent que passi pel carrer.
També comenta que la proximitat amb municipis com Vilafranca els perjudica, ja que
els veïns s’hi desplacen per fer les seves compres.
Considera que a Sant Quintí de Mediona treballen molt bé el sector comercial. En el
cas de Sant Pau d'Ordal s’ha aconseguit que la gent compri al mateix municipi.
Creu que podria desenvolupar-se un altre tipus d’activitat econòmica com l’atenció a la
gent gran.
Considera la possibilitat d'obrir diumenges, ja que els caps de setmana hi ha més
moviment.

Bernat Soler
Centre d'Atenció Turística · El Pla del Penedès
Creu que manca esperit emprenedor al municipi, amb la creació d’empreses al Pla del
Penedès.
Considera que el turisme pot aportar més dinamisme al poble, especialment els caps
de setmana. Hi ha potencial en aquest sector.
Afirma que es pot desenvolupa una activitat turística entre setmana, posant en valor
l’entorn i el paisatge.

Toni Carbó
Autònom · Pagès · La Salada
Aposta per potenciar aquells fets diferenciadors del municipi.
Considera que Sant Pau d'Ordal és un referent per al Pla del Penedès ja que és tracta
d'un municipi dinàmic amb capacitat d'atracció, amb restaurants i carnisseries que
atrauen gent de fora.
Proposa potenciar rutes a peu que creuin el poble i passin per davant del comerç local.
Cal adaptar-se a la nova realitat.
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