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Dades del Beneficiari

1.1

Dades de contacte

Memòria tècnica

El Consell Comarcal de l'Alt
Penedès
és
l'òrgan
d'administració i govern de la
comarca i està format pels
ajuntaments d'Avinyonet del
Penedès, Cabanyes, Castellet i la
Gornal, Castellví de la Marca,
Font-rubí, Gelida, la Granada,
Mediona, Olesa de Bonesvalls,
Olèrdola, Pacs del Penedès, Pla
del
Penedès,
Pontons,
Puigdàlber,
Sant
Cugat
Sesgarrigues,
Sant
Llorenç
d'Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de
Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els
Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vilafranca del Penedès, Vilobí
del Penedès

L’ens beneficiari i l’ens executor del projecte és el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès:
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Adreça: Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 Vilafranca del Penedès
Persona de contacte: Il·lm. Sr. Francesc Olivella Pastallé
Càrrec: President
Telèfon: 938900000
Fax: 938906980
CIF: P5800013D

Al projecte presentat a l’operació de Feder hi participen 16 municipis. 14
ho fan aportant alguna actuació concreta (veure actuacions), i 2 ho faran
participant en l’actuació de senyalització general del Penedès 360º,
concretament Subirats i Sant Quintí de Mediona.

Adreça e_mail: ccapenedes@ccapenedes.cat
Web pròpia: http://www.ccapenedes.cat

1.2

La població total de la comarca és de 106.168 habitants.

Descripció de l’ens

El pressupost de l’entitat per l’any 2016 és de 6.545.321 €, que representa
un 61,66 €/habitant comarcal.

L’Alt Penedès està situat al sud de la província de Barcelona. Limita amb
l'Anoia pel nord; amb el Baix Llobregat per l'est; amb el Garraf pel sud, i
amb el Baix Penedès i l'Alt Camp per l'oest. L'Alt Penedès és una comarca a
la regió del Penedès, i és una de les quatre comarques en què quedà
dividida la vegueria del Penedès en la divisió territorial de Catalunya de
1936 i en la restitució comarcal de 1987
4
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Descripció General de l'operació i de
cadascuna de les actuacions previstes que la
conformen

2.1

2.2

Rehabilitació del patrimoni històric i cultural

Actuació 1.1:
II Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca
Patrimonialment el conjunt del castell i el perímetre de muralles
corresponen a un conjunt monumental amb categoria de BCIN. El Castell
està construït sobre un turó de roca de 344 m d’alçada. Punt altament
estratègic des d’on es domina tota la plana que hi ha al nord a l’est i a l’oest.
A la banda sud limita amb una riera, la de Pontons que ha originat un
barranc que la fortalesa utilitzà com a muralla natural.

Definició general de l’operació

L’objectiu principal de les operacions presentades al FEDER eix 6 és
potenciar l’Alt Penedès com una destinació enoturística de referència que
ofereixi uns recursos turístics competitius més enllà del món del cava i el vi.
Per això, s’ha dissenyat l’estratègia Penedès 360º, un producte turístic del
Consorci de Promoció turística de l’Alt Penedès que gira entorn el turisme
actiu, sostenible i cultural.

La primera fortificació del castell data del segle IX i sembla ser que damunt
d’aquest turo hi ha vestigis d’un primigeni assentament ibèric.

Es basa en tres rutes circulars de mountain bike, slow bike i trekking en les
quals hi ha degudament senyalitzades les distàncies, els dies que es
necessiten per realitzar-les i els allotjaments i serveis vinculats a la ruta. Al
llarg del seu recorregut s’ofereixen recursos turístics naturals i culturals,
que són els que es desenvolupen i es volen potenciar i revaloritzar amb
l’operació presentada al FEDER, que fan del destí enoturístic clàssic un
producte més complert, competitiu, de qualitat i sobretot sostenible.

El castell de Sant Martí té una forma poligonal irregular per adaptar-se i
aprofitar la singular topografia on s’assenta, en favor de la millor defensa
possible. Ha estat objecte de diverses actuacions i modificacions, com és
l’habitual en aquests monuments. Les successives intervencions que s’ha
realitzat al castell d’ençà que els anys 1960 es va iniciar els treballs de
reconstrucció, han donat com a resultat la recuperació arquitectònica de la
major part del conjunt que representa l’edifici fortificat a l’interior de
muralles del recinte sobirà.

L’objectiu estratègic que es vol assolir s’emmarca en aconseguir posicionar
l’Alt Penedès com a destinació enoturística cultural de referència seguint
les tendències i demandes del mercat, que s’encaren a un turisme més
actiu i sostenible i destins amb una oferta turística més diversificada.

L'objectiu bàsic del projecte que es presenta ara, és la culminació de les
etapes de recuperació del conjunt arquitectònic iniciada a mitjans del segle
XX, mitjançant les següents intervencions:

En aquest marc, el producte Penedès 360º té com a estratègia el turisme de
natura, de ciclisme i senderisme, amb la visió d’augmentar les
pernoctacions a la comarca aprofitant que el disseny d’itineraris preveu
durades d’entre dos i cinc dies.

-

5

Resoldre el segon tram de l’edifici enderrocat amb un tancament
que permeti recuperar l’espai clos del pati d’armes i alhora generi la
possibilitat de fer una comunicació vertical (ascensor) que doni servei
als tres nivells de circulació del públic..

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS...............................................

FEDER EIX 6

Penedès 360º .......................................................................................

-

Ampliar els recorreguts sense barreres que interrelacionin tots els
espais i nivells del castell amb el nou cos construït a l’ala sud-oriental.

-

Ordenar les visites i activitats del castell amb un nou punt
d’informació i acollida a l’interior del castell.

-

Revisar i millorar les instal·lacions i serveis tècnics com la
il·luminació d’espais exterior.

Memòria tècnica

El carrer Narcís Monturiol uneix el nucli antic de la Granada amb el carrer
Nou del propi municipi i l’itinerari que va de la Granada a Santa Fe del
Penedès. El lloc d’arribada d’aquest itinerari és l’origen de diverses rutes
per fer excursions a peu pel municipi, així com visitar el nucli. L’actuació
encaixa amb l’estratègia Penedès 360º per la generació de camins i traçats
més segurs pels visitants.
L’itinerari plantejat és l’accés més
pròxim a la part del nucli antic on
es situa l’església i el castell de la
Granada, que són els edificis més
emblemàtics.
L’entorn
més
immediat d’aquests edificis ja ha
estat adequat per a ser visitat amb
el projecte titulat “Posada en valor
del casc antic de la Granada”,
acabat d’executar l’any 2015
mitjançant un programa FEDER eix
4 – viure al poble més.

La superfície total de l’actuació és de 156,92 m2.

La construcció de l’itinerari millorarà la comunicació a peu i la garantirà la
seguretat dels vianants des d’un municipi al municipi veí, potenciant les
visites o ofertes turístiques d’ambdós municipis, amb l’avantatge que a la
Granada s’hi pot arribar en tren, cosa que significa que el municipi pot ser
l’origen dels diferents recorreguts.

Pressupost: 107.075,09 €
Actuació 1.2:
Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l’itinerari de la
Granada- Santa Fe del Penedès

El Projecte proposa la construcció d’aquest itinerari a base d’ una vorera de
formigó raspat i calorejat de 1,50m d’amplada i 15 cm de gruix, la renovació
de l’enllumenat per millorar la seva eficiència energètica, la qualitat
lumínica i ambiental.

L’actuació plantejada és la realització de les obres per la creació d’un
itinerari per a vianants que enllaci el nucli antic de la Granada (església,
castell, carrers, places,...) amb diverses rutes senderistes i el tram per a
vianants que uneix la Granada i Santa Fe del Penedès.

Pressupost: 135.765,64 €
6
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Actuació 1.3:

Actuació 1.4:

Restauració interior de la torre de Moja a Olèrdola III fase

Restauració del Castellot de Castellví de la Marca

La Torre Moja d’Olèrdola és un conjunt arquitectònic catalogat com a BCIN
que representa un dels elements més característics de la població tant pel
seu interès històric-artístic com per trobar-se situat en un lloc estratègic
tant des del punt de vista geogràfic i paisatgístic com de l’urbanístic.

El castell de Castellví de la
Marca, conegut popularment
com el Castellot, està situat a
dalt de tot d’un turó a 469 m
d’alçada a la part oriental de
la serra del Montmell. El
conjunt monumental té la
declaració de BCIN i està
format
per
diverses
edificacions contigües: la
torre com element més destacat, una cisterna/aljub annexa i l’anomenada
capella de Sant Miquel. Són visibles també les restes del tancament
perimetral en forma de muralla que conformaven de ben segur un recinte
fortificat. Es té constància documental que el castell ja estava construït en
ple segle X, consolidant-se i evolucionant durant tota l’època medieval.

Es tracta d’una construcció ja documentada l’any 1010 i que està situada al
centre històric del nucli de Moja pertanyent al terme municipal d’Olèrdola.
El conjunt és una construcció de planta circular amb un diàmetre exterior
de 8,8 metres i l’interior de 5,15 m definits per un mur d’aproximadament
1,8 metres d’amplada. La seva alçada exterior és de 12 m. Té adossada una
casa construïda al segle XIX, on hi ha l’únic accés actual a la torre.
El projecte preveu una actuació general per culminar les actuacions de
restauració portades a terme durant els darrers anys, amb l’objectiu que
l’edifici recuperi la seva dignitat històsrica. Amb aquesta finalitat es
realitzarà una actuació física en tot l’àmbit interior de la torre de Moja per
tal de consolidar-lo i restaurar-lo i fer possible el seu ús. Les actuacions
previstes consistiran en:

L’estat de conservació del conjunt és força precari i són necessàries
diverses intervencions de consolidació de la torre i de les parets de la
muralla, d’implantació de mesures de seguretat i protecció, d’organització
dels recorreguts per els visitants (cada vegada més nombrosos), de
limitació de l’accés rodat, de programació de les prospeccions
arqueològiques, etc.

- la restauració i consolidació dels paraments i revestiments,
- substitució dels sotres i escales per que compleixin els nous
requeriments i
- acondicionament de la coberta i la sortida per facilitar la visita.

Durant la realització de les actuacions es tindrà especial cura a mantenir
l’autenticitat única i testimonial d’aquesta excepcional arquitectura militar
de l’Alt Penedès.
Pressupost: 168.481,18 €

Pressupost: 184.772,47 €
7
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Adequació, millora i conservació del patrimoni
natural

Actuació 1.6:
Adequació del Mirador de Cantallops d’Avinyonet del Penedès

Actuació 1.5:

L’actuació plantejada és l’adequació
d’un espai per a esdevenir un mirador,
situat en la bifurcació del C/Cantallops
amb el camí Plana d’en Bord i C/Cap de
Grill, per a complimentar l'oferta
existent a la comarca i la pròpia del
municipi. Actualment s‘observa una
certa degradació al voltant d’una zona
amb possibilitat d’aprofitar les vistes cap
a la Serra de l'Ordal, entrant des de Barcelona, i esdevenir el mirador de la
porta del Penedès. Actuació que encaixa amb l’objectiu FEDER de creació de
miradors com a infraestructures turístiques.

Adequació del Mirador del Circell 360º d’Avinyonet del Penedès
És necessària l’adequació d’un espai, com és el mirador el Circell de les
Gunyoles, ja que en el moment de la seva construcció l’any 2014, no es va
realitzar la totalitat de l’obra, quedant pendent un conjunt d’acabats,
senyalització, jardineria etc. Fruit d’aquesta manca d’acabats, actualment
l’obra s’ha anat deteriorant de forma que
caldria realitzar una actuació per tal de
mantenir, consolidar, i adequar l’espai, així
com adaptar l’accés a persones amb
mobilitat reduïda. També és necessari
adequar l’aparcament de vehicles i l’accés
des d’aquest fins al mirador.

Les actuacions a portar a terme són:
- Neteja i consolidació del talús on s’ubicarà el nou mirador
- Enderroc i nou paviment de formigó en zona mirador.
- Senyalització
- Plantació de plantes i arbres
- Col·locació de dos bancs amb visió a zona Nord-Est, porta del
Penedès.
- Col·locació de barana amb suports de fusta i travesser horitzontal a
límit de talús del mirador.
- Modificació i adaptació d’enllumenat existent a zona del mirador
- Construcció de zona per a ubicació dels contenidors, amb
construcció de murs perimetrals

El Circell de les Gunyoles, ubicat a Avinyonet
del Penedès, i més concretament al nucli de les Gunyoles, ofereix una visió
del paisatge de 360 º. El nom del projecte “Circell” explica la seva forma
d’espiral que convida a l’espectador a fer un recorregut d’una volta
complerta que finalitza en un pla inclinat de forma trapezoïdal que retorna
cap el camí i coincideix amb el nom de l’estratègia proposada de turisme
actiu i cultural: Penedès 360º. Alhora encaixa perfectament amb l’objectiu
FEDER de creació de miradors i millora d’accessos i camins per a tots els
públics.
Pressupost: 55.000,00 €

Pressupost: 62.000,00 €
8
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Actuació 1.8:
Actuació 1.7:

Ruta i Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders a
Santa Margarida i els Monjos

Mirador del Penedès, a Mediona
Es
vol valoritzar l’entorn
natural de l’Ermita de Sant
Elies, per la seva situació
privilegiada i amb unes
magnífiques vistes sobre l’Alt
i Baix Penedès, per crear el
Mirador del Penedès, una
àrea al voltant de l’ermita per
contemplar les meravelloses
vistes i també una petita zona
de pícnic.

L’actuació té l’objectiu preservar,
potenciar
i
promoure
la
transhumància
i
els
camins
ramaders a Catalunya, prestant
especial atenció a la ruta
transhumant existent entre el
Pirineu i el litoral al Penedès i
Garraf, i de fer valer aquest patrimoni històric, cultural i ambiental i
convertir-lo en recurs de desenvolupament econòmic i turístic a nivell local i
regional.

L’ermita de Sant Elies està situada a la part més alta de la urbanització del
mateix nom i el terreny del voltant no es pla, el que dificulta l’accés a
persones amb mobilitat reduïda.

Santa Margarida i els Monjos defineix una proposta de dinamització
turística a nivell comarcal sota el títol de “Camí ramader de Marina. De la
Cerdanya al Penedès. Ruta i Centre d’Interpretació de la Transhumància i els
camins ramaders” consistent en les següent actuació central:

La proposta consisteix en l’adequació de l’entorn de l’ermita amb la
creació de tres àmbits: el d’accés, el del mirador i la del pícnic. Totes han
de ser accessibles per a tots els públics. L’actuació encaixa perfectament
amb els objectius FEDER de creació d’espais públics turístics com
miradors, àrees de pícnic i assegurar l’accessibilitat a les infraestructures.

- Creació d’un Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins
ramaders al Castell de Penyafort, un edifici de propietat municipal
situat en una de les entrades al Parc del Foix i al peu de la carrerada de
Sant Domènec, per on es faria passar el Camí ramader de Marina.
Per tal d’acollir aquest Centre d’interpretació, es fa necessària la
rehabilitació d’un espai dins l’edifici, concretament la casa del prior,
on és previst fer una museïtzació específica que permeti oferir al
visitant una visió singular i pròpia de l’activitat transhumant i
transtermitant a la regió penedesenca.

Pressupost: 28.976,51 €
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Es proposa la rehabilitació del conjunt de la casa del prior, refent el seus
elements estructurals i de tancament tals com la coberta, el forjat principal i
ampliant aquest edifici per la seva part posterior per poder hi adaptar
l'escala, l'ascensor i donar una millor resposta a nivell de façana al pati. Amb
aquesta actuació es pretén garantir l'estabilitat i l’estanqueïtat de l'edifici,
adaptant-lo a l'ús de centre d'interpretació turístic.

Els paisatges rocosos que es creen dins de la muntanya
d’Olesa de Bonesvalls són unes coves subterrànies amb
multitud de formes naturals, estalactites, estalagmites i
rius subterranis que es van obrint pas entre la roca
calcària. L’avenc del Garrigal que esta situat a la zona del
Pla del Pèlag en una zona força plana que facilita l’accés
entre el casc antic i Ca n’Olivella, al costat d’una pista
forestal que arriba des del nucli del poble.

És important remarcar que el camí és una ruta física excursionista per fer a
peu o amb bicicleta de muntanya passant per camins ramaders, a més de la
creació d’un centre d’interpretació, el que encaixa del tot amb l’estratègia
FEDER plantejada.

L’avenc del Garrigal s’ha escollit pel projecte
turístic que es vol crear perquè es tracta d’una
cavitat vertical de poca profunditat però amb
espai suficient perquè un grup pugui visitarla. Així doncs, les seves característiques
físiques permetran instal·lar els mitjans de
seguretat i il·luminació necessaris per tal de fer-la accessible als visitants i
així afavorir que estigui a l’abast de tothom per poder gaudir dels paisatges
que tenen sota els seus peus. Presenta una profunditat de 26m
aproximadament, cosa que facilita la seva adequació i accés mitjançant
unes escales metàl·liques per tal de què els visitants hi puguin accedir sense
cap tipus d’esforç físic, així podrà anar dirigit a tot tipus de públic, encara
que no sigui el públic objectiu del projecte.

Pressupost: 139.600 €
Actuació 1.9:
Projecte turístic Avenc del Garrigal d’Olesa de Bonsevalls
Olesa es troba en ple massís del Garraf-Ordal i per això és una zona és molt
accidentada, la qual dóna molta facilitat a l’hora de la recerca d’oportunitat
en matèria de turisme. Dins del municipi es poden trobar una gran
diversitat d’avencs, coves subterrànies horitzontals a les quals només es pot
accedir lliscant per una corda, i sent espeleòleg. En el present projecte es
proposa iniciar una activitat turística innovadora amb possibilitat d’atraure
un públic nombrós adaptant-se a uns recursos lligats al senderisme i a
l’esport donant-li obertura a tot el tipus de públic, de totes les edats i de
totes les nacionalitats.

La visita a l’avenc del Garrigal es complimentarà amb l’Exposició i
audiovisual de espeleologia que hi ha instal·lat en el Centre Cívic. L’actuació
permetrà la visita a la boca del avenc del Garrigal, on s’iniciarà el descens
per una escala metàl·lica, mitjançant un joc de llums i l'explicació del guia
sobre algunes formacions de la cavitat i el procés de formació. En el camí es
podran visitar cavitats extruïdes i veure la boca d'altres cavitats com l’avenc
de la Graella o el sant Marsal.
Pressupost: 52.700 €
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Creació i millora d’infraestructures turístiques

Pressupost: 74.290,00 €

Actuació 1.10:

Actuació 1.11:

Millora de l’equipament “El Forn – Exposició Rural” i la seva conversió en
un espai museístic centrat en la història del sindicat agrícola. Sant Cugat
Sesgarrigues

CIC FASSINA- Centre d’Interpretació del cava/Oficina de turisme de Sant
Sadurní d’Anoia
La Fassina de Can Guineu és un conjunt d'edificacions construïdes entre el
1.814 i el 1.816 per convertir-se en una fassina per elaborar-hi aiguardents
en el qual es van dur a terme una important rehabilitació dels edificis
patrimonials.

L’edifici del Forn forma part del conjunt patrimonial de l’antic Sindicat
Agrícola de Sant Cugat Sesgarrigues del qual en formaven part també el
Cafè i la Sala del Cafè tots ells construïts el 1921. Durant la Guerra Civil
aquest edifici albergà un forn de pa sorgit de la col·lectivització dels forns
del poble, per la qual cosa encara avui l’edifici és conegut com el Forn.

L’any 2010 s’hi va obrir l'OFICINA DE
TURISME DE SANT SADURNÍ i el
Centre d'Interpretació del Cava (CIC
FASSINA). També s'utilitzen espais
polivalents com els cellers (anomenats
ara Celler i Cava) per – a part de
formar part del conjunt visitable i
museografiat- ser usats com a espais
per a concerts, actuacions teatrals, espectacles de cinema, exposicions,
presentacions de llibres, etc.

L’any 2003 l’edifici es va rehabilitar per albergar una exposició d’objectes
vinculats a l’activitat agrícola i la vida rural que havien estat recollits per
col·leccionistes locals des dels anys 60 del segle XX. El 2014 es va restaurar
la coberta de l’edifici. Tot i així, Deu anys després de la seva inauguració
l’equipament del Forn necessita replantejar-se en base als nous principis de
la museologia per tal de convertir aquest espai en un instrument més eficaç
en la recuperació i difusió de la memòria col·lectiva, com a testimoni de la
identitat local i com a institució cultural amb una vocació d’activació
patrimonial.

Així doncs, Es tracta d’un centre neuràlgic d'activitat turística, cultural,
formativa, empresarial i lúdica entorn el Cava i amb els anys ha adquirit una
gran importància en la promoció econòmica i projecció turística de Sant
Sadurní i el Penedès

Així doncs, es proposa una actuació de museïtzació basada en una nova
ordenació temàtica i un nou plantejament expositiu i conceptual que tot
respectant el caràcter rural del museu de Sant Cugat Sesgarrigues, sigui
capaç de singularitzar-lo. Per aquest motiu es considera que els fils
conductors dels museu han de ser l’origen de l’edifici i el nom que el
distingeix en l’actualitat: el Sindicat Agrícola i el forn de pa.

Val a dir que l’oficina de turisme disposa del SICTED i el CIC FASSINA
presenta un discurs museogràfic creat expressament per aquest espai i amb
uns objectius concrets com a recurs turístic visitable, amb la intenció de ser
un espai referent, que complementés l'oferta turística local i comarcal.

Aquest equipament que passaria a ser el primer de Catalunya d’aquestes
característiques.
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Actuació 1.12:

Per potenciar l’espai i aprofitant el treball dut a terme fins ara i el ressò
actual (han rebut uns 40.000 visitants i el Celler, Cava i sala polivalent ha
donat servei al voltant de 150.000 persones) i l’experiència adquirida es
projecta portar a terme una renovació de l’espai permeti convertir Sant
Sadurní una destinació turística de primer ordre.

Adaptació i millora dels accessos al centre d’interpretació de l’aigua de
Torrelavit
Aquesta actuació pretén permetre l’accés
a la infraestructura turística del Centre
d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit,
facilitant l’accessibilitat als vianant amb
mobilitat reduïda i l’arribada de vehicles
grans (autocars per a visites turístiques
principalment).

Amb aquesta finalitat es presenta una actuació centrada en renovar la
museografia del centre i es proposa fer un canvi substancial al respecte de
poder executar un nou projecte que continuï essent modern, que no tingui
una dependència tan elevada a nivell tècnic dels recursos audiovisuals (pel
que impliquen de desgast en l'interès i de necessitat de renovació i
manteniment del maquinari), que sigui apte i d'interès per a diferents tipus
de públic. Al mateix temps que continuï mantenint l'essència de centre
d'interpretació del món del cava, però sense entrar en competència amb
l'elevada oferta turística privada ni amb altres recursos museogràfics que es
puguin trobar en el territori, sinó que sigui un recurs turístic que
complementi l'oferta.

L’actuació té com a objectiu concret
facilitat el gir d’autobusos i l’ampliació de la vorera mitjançant una
passarel·la lateral que facilitarà el trànsit a tot tipus de públic.
Pressupost: 119.662,94 €
Actuació 1.13:

La intervenció pretén substituir una part de la producció audiovisual, i/o
també del maquinari (pantalles, projectors...) fins a la renovació total de tot
el maquinari i discurs.

Ordenació de l’entorn del centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
L’actuació planteja adequar l’entorn del Centre d’Interpretació de l’Aigua
per millorar la seva integració en el nucli urbà i facilitat l’accés al mateix. Pel
que es proposa:

Pressupost: 322.314,05 €

- Crear un accés pavimentat que connecti l’entrada a l’edifici i la sortida
a l’ascensor
- Construcció d’una escala- mirador que connecti la plaça superior de
l’edifici del Casal amb l’accés al centre d’interpretació.

12
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Donada l’actuació de la restauració del propi castell, es fa necessària la
millora de la museïtzació del mateix.

La rehabilitació del nou accés per a vianants d’escales exteriors com a
element arquitectònic potencia l’interès paisatgístic i permet una entrada
comú amb l’ascensor adaptat per a tots els públics.

CONTINGUTS
- Continguts web, recerca i documentació gràfica i fotogràfica relatives
als continguts de la web “Sarroca”,
- Continguts dels 21 plafons informatius de l’itinerari pel conjunt
monumental
- Subministrament de 14 plafons informatius
- Subministrament de 35 cartel·les per a vitrines i peces del Museu
- Subministrament de 7 punts informatius exteriors
- Subministrament projector i pantalla

Pressupost: 97.578,65 €
Actuació 1.14:
Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental”
L’actuació plantejada correspon a la segona fase del projecte museogràfic
del conjunt monumental de Sa Roca, centrat fonamentalment en l’església
de Santa Maria i el castell de Santmartí. Aquesta museïtzació ve a completar
i dotar de servei la necessària rehabilitació de l’edifici plantejada amb “II
Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca” (actuació 1 del
projecte).

LA PROPOSTA: s’inscriu en el context de potenciar el coneixement
patrimonial de Sant Martí Sarroca i alhora de l’oferta enoturística del
municipi i del Penedès.
Pressupost: 85.806,16 €

S’inscriu en el context de potenciar el coneixement
patrimonial de Sant Martí Sarroca i alhora de
l’oferta enoturística del municipi i del Penedès Vol
ser una proposta innovadora i singular que ajudi a
posicionar la vàlua del conjunt monumental i,
encara més, la joia arquitectònica de l’absis de
l’església de Santa Maria.

Actuació 1.15:
Museïtzació del centre d’interpretació del Parc dels Talls de Vilobí del
Penedès
El Parc dels Talls és una iniciativa municipal amb la finalitat de conservar,
potenciar ambientalment i donar a conèixer un espai natural d'elevada
rellevància pel seu interès geològic, ecològic i paisatgístic. L’origen del Parc
dels Talls neix de la singularitat geològica de Vilobí del Penedès i consta de
cinc pèlags visitables, quatre d’ells més pròxims al nucli urbà i el cinquè, on
l’activitat extractiva es va desenvolupar fins als anys 90, de dimensions molt
superiors i una mica més allunyat del poble. La ruta pels pèlags visitables va
esdevenir possible mitjançant la subvenció de anterior període de FEDER ,

El castell de Sant Martí constitueix conjuntament
amb l’església el símbol identificador i la imatge de la Roca. Actualment el
castell reconstruït es torna a alçar majestuós: el recinte murallat, les torres
de guaita, el pati interior, les sales nobles, els finestrals, les cavallerisses,
etc., han retornat a l’edifici l’aspecte de fortalesa medieval que ara podem
contemplar.
13
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del Viure al Poble+.

Actuació 1.16:

El Centre d’interpretació del Parc dels Talls i de l’activitat guixaire
s’emplaçarà en la planta baixa de l’equipament municipal conegut com a
Cal Boter i estarà dedicat a la divulgació i exposició dels valors del Parc
dels Talls. La seva museïtzació es durà a terme mitjançant una recopilació
documental i fotogràfica relacionada amb la tradició guixera del municipi,
que permetrà, a través d’objectes, fotografies, plànols i un audiovisual,
contemplar el context històric i els trets rellevants de l’activitat extractiva
i el procés de tractament del guix.

Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès

El centre d’interpretació ha de ser la seu del “Guia del Parc dels Talls”,
centre de trobada per a sortides educatives i turístiques en relació al
Parc. Ha de disposar d’exemplars de la guia del Parc dels Talls, així com
de tot el material de difusió i sensibilització publicat en relació al poble i
al Parc.

En ambdues àrees s’instal·laran papereres i plafons explicatius de les
normes d’ús de l’àrea.

- Àrea de pícnic del pèlag sec, situada a l’entrada d’aquest pèlag i
propera a l’accés rodat des del carrer dels Talls. S’instal·laran quatre
conjunts de taula de fusta amb bancs fixats a la taula.
- Àrea de pícnic del pèlag llarg, situada en la plataforma vegetal al
costat del pèlag. S’instal·laran dos conjunts de taula de fusta amb
bancs fixats a la taula.

Aquesta actuació completa les tasques portades a terme mitjançant el
Viure al Poble+ comentat en el punt anterior i lliga perfectament amb
l’estratègia 360º d’un turisme actiu de senderisme i ciclisme que
necessita d’àrees de pícnic en ruta.
Pressupost: 2.479,34 €

Pressupost: 14.876,03 €

14

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS...............................................

FEDER EIX 6

Penedès 360º .......................................................................................

Memòria tècnica

Actuació 1.17:

fortaleses pròpies:
- El patrimoni industrial in situ: els elements que encara es troben a
l’edifici de Cal Xerta mostren la història viva del municipi, que ha estat
marcada per la industrialització autòctona en una comarca
eminentment agrícola.
- La visita de descoberta (gairebé aventura): la possibilitat de poder
entrar en un espai desconegut, amb un recorregut intrigant i amb
unes màquines incomprensibles per
a la majoria de gent fa que el públic
tingui una experiència molt
gratificant.

Àrea de serveis per a autocaravanes a la zona esportiva municipal de
Mediona
Es tracta de la creació d’una àrea de serveis per a autocaravanes, a on
puguin pernoctar i un punt net de tractament ecològic de residus bàsic per
a autocaravanes. Es situarà a la zona esportiva municipal, al costat del
pavelló.
El solar no disposa de cap servei però la seva situació al costat del pavelló
facilita l’obtenció de les connexions a la xarxa de sanejament, d’aigua
potable i d’enllumenat públic.
L’àrea de serveis es composa per:

L’edifici Cal Xerta se situa en la façana
fluvial del centre històric de Sant Pere, a
prop d’altres molins paperers. Cal Xerta
explica dos grans sistemes vitals d’aquesta part de la comarca: el sistema
industrial paperer i el sistema fluvial.

- una plataforma de ciment que condueix les aigües grises a un
embornal;
- un conjunt d'una font amb una aixeta que proporciona aigua neta;
- una arqueta proveïda d'una tapa que recull el contingut del dipòsit
extraïble de residus orgànics del vàter i
- 5 places d’aparcament per les autocaravanes.

L’únic museu a tot Catalunya sobre el paper és el Museu-molí de
Capellades. A Cal Xerta es poden veure les primeres màquines contínues
tipis Picardo

Pressupost: 17.528,78 €

La visita es realitzarà tractant de seguir un procés lògic d’adquisició de
coneixements a partir del següent esquema:

Actuació 1.18:

Planta 0: Història de Riudebitlles, el paper, la fabricació del paper a
Catalunya i a Sant Pere: (molins, piles, marques), Cal Xerta i nous reptes per
al paper

Centre d’Interpretació del Paper de Sant Pere de Riudebitlles
El Centre d’Interpretació del paper de Sant Pere de Riudebitlles es defineix
com un centre que tracta d’integrar la història industrial i humana del
municipi amb el paisatge natural on es troba ubicat. Per fer-ho utilitza dues

Planta 2: L’energia elèctrica, feines auxiliars del rentat, premsat del paper,
pujada a l’estenedor
15
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Planta 3: L’energia hidràulica, la matèria prima, la pasta de paper i les seves
fases, la fabricació del paper

específica del municipi de Font Rubí.
Pressupost: 66.979,02 €

Pressupost: 108.541,02

Actuació 1.20:

Actuació 1.19:
Senyalització d’interès
municipi de Font-Rubí

turístic

Senyalització general del projecte Penedès 360º

al

El consell comarcal pretén destinar 150.000 euros a la senyalització general
dels camins i recursos turístics creats o potenciats mitjançant la present
operació FEDER eix 6.

L’actuació està dirigida a senyalitzar tots
els elements d’interès turístic de tot el
terme municipal.

Com a actuació de suport (3.2.8), es preveu un pla de senyalització, que a
tall de projecte executiu marcarà com es concretarà aquesta acció, i com es
distribuiran aquesta previsió dels 150.000 euros que es volen destinar a
aquesta finalitat.

Degut a la gran extensió del poble, molts
punts d’interès turístic, arquitectònic i
paisatgístic es troben enmig de
carreteres i petits camins que recorren
el municipi. Es pretén senyalitzar
aquests punts des de les vies principals, carreteres asfaltades i camins de
terra per portar l’usuari davant l’espai senyalitzat.

Com s’ha comentat a la introducció, en aquesta actuació pot ser que hi
participin alguns municipis on ara mateix no s’hi preveu cap actuació
concreta. Amb total seguretat els municipis de Subirats i Sant Quintí de
Mediona han expressat la voluntat de poder incloure part d’aquesta
senyalització al seus respectius municipis.

Els punts a senyalitzar són: capelles, esglésies, fonts, coves, pous de calç,
arbres monumentals, etc.

En el cas de Subirats, l’actuació preveu la senyalització de connexió del HUB
de bicicletes i senderisme que s’està construint a l’estació de tren d’aquest
municipi, i fins a la connexió amb les rutes del 360º.

A més, es contempla la senyalització insitu als llocs on no n’hi ha i plaques i
la col·locació de cartells per descriure l’espai i il·lustrar-lo amb imatges.

Per altra banda, Sant Quintí vol senyalitzar diverses rutes.

La senyalització és d’àmbit de camins, mediambiental i municipal. Si bé,
com es veurà a la següent actuació, es preveu una senyalització general del
projecte, les especificitats i sobretot la mida del municipi de Font Rubí, així
com la necessitat que té, fan que més enllà de la senyalització general de la
comarca sigui necessari preveure aquesta senyalització turística més

Aquestes sol·licituds s’han integrat dins de la partida comarcal de
senyalització, valorada com s’ha dit en 150.000 euros.
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2.5.1

2.5

Promoció i difusió del projecte

Actuació 2.2
Edició de materials dels diferents elements inclosos a l’operació FEDER

Aquesta actuació té la finalitat de potenciar el projecte, per arribar al públic
potencial al que va dirigit i dinamitzar tots aquests recursos turístics que es
milloren amb la present operació.

Es preveu l’edició de tríptics i altres elements informatius dels principals
recursos turístics creats i o potenciats amb l’operació. Aquesta actuació
tindrà com a avantatge principal el fet que es portarà a terme de manera
conjunta, sota la marca definida del 360º, i amb una imatge corporativa que
identificarà els diferents elements com a components del projecte.

Per aquest motiu s’ha dissenyat un pla de promoció i difusió pel projecte
per fases i a través de diferents mitjans i estratègies que s’explica a
continuació.

Es preveu destinar una despesa de 25.000 euros a l’edició d’aquests
materials.

Actuació 2.1
Campanyes de promoció del projecte

Actuació 2.3

Es preveu destinar un total de 50.000 euros a la promoció del projecte. Des
del Consell Comarcal, amb el suport del Consorci de Promoció Turística del
Penedès, es prepararà un pla de màrqueting del projecte amb la finalitat de
donar-lo a conèixer i promoure la seva animació.

Millora de la web d’enoturisme Penedès i creació d’aplicació per a mòbil
Paral·lelament es pressuposta en 30.000 € un seguit d’accions que
complementen la part de promoció de la oferta turística fent ús de les
noves tecnologies basades en:

Es preveu portar a terme aquesta despesa entre el 2019 i el 2020, podentse allargar en cas que el projecte fos objecte d’una pròrroga.
Fonamentalment actuarà en tres vessants:


Internet i xarxes socials. S’anirà a la captació del públic objectiu
principal de l’operació



Edició de materials generals sobre la comarca, en diversos idiomes



Campanyes de comunicació en ràdios i televisions, sobretot a la
cerca del públic nacional.

Edició de materials dels diferents recursos turístics



Millora
i
desenvolupament
de
la
web
www.enoturismepenedes.cat centrant-se en la seva accessibilitat i els
seus continguts per presentar la oferta turística.



Creació de APP Gooltracking per incorporar les rutes i itineraris de
Penedès 360º en format mòbil.
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Accions de suport

l'equipament "El forn - Exposició Rural" i la seva conversió en un espai
museístic centrat en la història del sindicat agrícola. Sant Cugat
Sesgarrigues

Es preveuen diverses actuacions de suport a l’execució del projecte.

-

Direcció d'obra de la museïtzació del Castell de Sant Martí

Actuació 3.1

-

Direcció d'obra de la rehabilitació castell de Sant Martí Fase 2

2.6.1

-

Direcció d'obra de la restauració Torre de la Moja a Olèrdola

-

Pla de senyalització del Penedès 360º

Pla de comunicació

Correspon a l’actuació 3.1 del Pressupost
Està descrit en l’apartat de la memòria corresponent. Es tracta de la difusió
del projecte de FEDER entra la població de l’Alt Penedès en el cas que
l’operació fos seleccionada. Es preveu destinar al pla de comunicació uns
10.000 euros.
2.6.2

Aquesta darrera serà la que definirà l’actuació general de senyalització que
portarà a terme el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Com a norma general la majoria de municipis tenen la previsió d’assumir la
redacció dels projectes, i fins i tot, per encàrrec del Consell Comarcal, la
direcció de les obres que es porten a terme als seus municipis en el marc de
l’operació.

Redacció de projectes i direccions d’obra de diverses actuacions

Aquestes actuacions corresponen a les actuacions de la 3.2.1 a la 3.2.8 del
pressupost.
El projecte també inclou el finançament de la redacció de projectes i
direccions d’obra d’algunes de les actuacions del projecte. Concretament:
-

Redacció del projecte executiu i direcció de la museïtzació del
paper de Cal Xerta a Sant Pere de Riudebitlles

-

Redacció del projecte executiu i direcció del centre d'interpretació
de la transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els
Monjos

-

Redacció del projecte executiu i direcció d'obra del projecte
turístic Avenc del Garrigal d'Olesa de Bonesvalls

-

Redacció del projecte executiu i direcció de la millora de

L’import dels treballs tècnics és de 64.328,27 euros en total.
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Plànol de les actuacions
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Pressupost i altres ajuts o subvencions
ACTUACIONS DEL PROJECTE

Taula 3.1 Pressupost i altres ajuts o subvencions
Import total
Import total
elegible
(IVA inclòs)

1 Actuacions del projecte
1.1
II Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca
Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l’itinerari de la Granada- Santa
1.2
Fe del Penedès
1.3
Restauració interior de la torre de Moja a Olèrdola III fase
1.4
Restauració del Castellot de Castellví de la Marca
1.5
Adequació del Mirador del Circell 360º d’Avinyonet del Penedès
1.6
Adequació del Mirador de Cantallops d’Avinyonet del Penedès
1.7
Mirador del Penedès, a Mediona
Ruta i Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders a Santa
1.8
Margarida i els Monjos
1.9
Projecte turístic Avenc del Garrigal d'Olesa de Bonesvalls
Millora de l’equipament “El Forn – Exposició Rural” i la seva conversió en un espai
1.10
museístic centrat en la història del sindicat agrícola. Sant Cugat Sesgarrigues
1.11 CIC FASSINA- Centre d’Interpretació del cava/Oficina de turisme de Sant Sadurní d’Anoia
1.12 Adaptació i millora dels accessos al Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit
1.13 Ordenació de l’entorn del Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
1.14

Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental” de Sant Martí Sarroca

1.15 Museïtzació del centre d’interpretació del Parc dels Talls de Vilobí del Penedès
1.16 Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès
1.17 Àrea de serveis per a autocaravanes a la zona esportiva municipal de Mediona
1.18 Centre d’Interpretació del Paper de Sant Pere de Riudebitlles
1.19 Senyalització d’interès turístic al municipi de Font-Rubí
1.20 Senyalització General del Penedès 360º (previsió)
2 Promoció i difusió del projecte
2.1 Campanyes de promoció del projecte
2.2 Edició de materials dels diferents elements inclosos a l'operació de FEDER
2.3 Realització d'aplicació mòbil
20

Altres ajuts
concedits

Aportacions
municipals

PREVISIÓ
D'AJUT FEDER

107.075,09 €

129.560,86 €

76.023,31 €

53.537,55 €

135.765,64 €

164.276,42 €

96.393,60 €

67.882,82 €

184.772,47 €
168.481,18 €
72.000,00 €
62.000,00 €
28.976,49 €

223.574,69 €
203.862,23 €
87.120,00 €
75.020,00 €
35.061,55 €

131.188,45 €
119.621,64 €
51.120,00 €
44.020,00 €
20.573,31 €

92.386,24 €
84.240,59 €
36.000,00 €
31.000,00 €
14.488,25 €

139.600,00 €

168.916,00 €

99.116,00 €

69.800,00 €

37.417,00 €

26.350,00 €

52.700,00 €

63.767,00 €

*1

74.290,00 €

89.890,90 €

52.745,90 €

37.145,00 €

322.314,05 €
119.662,94 €
97.578,65 €

390.000,00 €
144.792,16 €
118.070,17 €

228.842,98 €
84.960,69 €
69.280,84 €

161.157,03 €
59.831,47 €
48.789,33 €

70.914,18 €

85.806,16 €

50.349,07 €

35.457,09 €

14.876,03 €
2.479,34 €
17.528,78 €
108.541,02 €
66.979,79 €
150.000,00 €

18.000,00 €
3.000,00 €
21.209,82 €
131.334,63 €
81.045,55 €
181.500,00 €

10.561,98 €
1.760,33 €
12.445,43 €
77.064,12 €
47.555,65 €
106.500,00 €

7.438,02 €
1.239,67 €
8.764,39 €
54.270,51 €
33.489,90 €
75.000,00 €

50.000,00 €
25.000,00 €
30.000,00 €

60.500,00 €
30.250,00 €
36.300,00 €

35.500,00 €
17.750,00 €
21.300,00 €

25.000,00 €
12.500,00 €
15.000,00 €
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Import total
elegible

ACTUACIONS DEL PROJECTE

Import total
(IVA inclòs)

3 Actuacions de suport a l'execució del projecte
3.1 Pla de comunicació
10.000,00 €
12.100,00 €
3.2 Redacció de projectes i direcció d'obra de les actuacions
Redacció del projecte executiu i direcció de la museïtzació del paper de Cal Xerta a
3.2.1
10.854,10 €
13.133,46 €
Sant Pere de Riudebitlles
Redacció del projecte executiu i direcció del centre d'interpretació de la
3.2.2
13.960,00 €
16.891,60 €
transhumància i els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos
Redacció del projecte executiu i direcció d'obra del projecte turístic Avenc del
3.2.3
5.270,00 €
6.376,70 €
Garrigal d'Olesa de Bonesvalls
Redacció del projecte executiu i direcció de la millora de l'equipament "El forn 3.2.4 Exposició Rural" i la seva conversió en un espai museístic centrat en la història del
7.429,00 €
8.989,09 €
sindicat agrícola. Sant Cugat Sesgarrigues
3.2.5 Direcció d'obra de la museïtzació del Castell de Sant Martí
5.673,13 €
6.864,49 €
3.2.6 Direcció d'obra de la rehabilitació castell de Sant Martí Fase 2
5.353,75 €
6.478,04 €
3.2.7 Direcció d'obra de la restauració Torre de la Moja a Olèrdola
6.788,28 €
8.213,82 €
3.2.8 Pla de senyalització del Penedès 360º
9.000,00 €
10.890,00 €
TOTALS
2.175.863,92 € 2.632.795,35 €
* 1: Diputació de Barcelona (meses de concertació)- Restauració del Castellot. Subvenció sol·licitada sense resolució

Altres ajuts
concedits

Aportacions
municipals

PREVISIÓ
D'AJUT FEDER

7.100,00 €

5.000,00 €

7.706,41 €

5.427,05 €

9.911,60 €

6.980,00 €

3.741,70 €

2.635,00 €

5.274,59 €

3.714,50 €

4.027,93 €
2.836,57 €
3.801,17 €
2.676,88 €
4.819,68 €
3.394,14 €
6.390,00 €
4.500,00 €
- € 1.544.863,39 € 1.087.931,96 €

Font: elaboració pròpia

El pressupost total de l’actuació és de 2.175.863,92€. La part prevista subvencionable de FEDER és 1.087.931,96€.
No hi ha cap subvenció concedida als ajuntaments participants. Castellví de la Marca ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona (meses de
concertació) per a la restauració del Castellot. La subvenció està sol·licitada però sense resolució actualment.

21

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS...............................................

FEDER EIX 6

Penedès 360º .......................................................................................

4

Memòria tècnica

Pla de treball i calendari de les actuacions
2016
ACTUACIONS DEL PROJECTE

1

2

3

4

5

6

7

2017
8

9 10 11 12 1

1.1 II Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca
1.2

Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l’itinerari de la Granada- Santa
Fe del Penedès

1.3 Restauració interior de la torre de Moja a Olèrdola III fase
1.4 Restauració del Castellot de Castellví de la Marca
1.5 Adequació del Mirador del Circell 360º d’Avinyonet del Penedès
1.6 Adequació del Mirador de Cantallops d’Avinyonet del Penedès
1.7 Mirador del Penedès, a Mediona
1.8

Ruta i Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders a Santa Margarida
i els Monjos

1.9 Projecte turístic Avenc del Garrigal d'Olesa de Bonesvalls
1.10

Millora de l’equipament “El Forn – Exposició Rural” i la seva conversió en un espai
museístic centrat en la història del sindicat agrícola. Sant Cugat Sesgarrigues

1.11 CIC FASSINA- Centre d’Interpretació del cava/Oficina de turisme de Sant Sadurní d’Anoia
1.12 Adaptació i millora dels accessos al Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit
1.13 Ordenació de l’entorn del Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
1.14 Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental” de Sant Martí Sarroca
1.15 Museïtzació del centre d’interpretació del Parc dels Talls de Vilobí del Penedès
1.16 Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès
1.17 Àrea de serveis per a autocaravanes a la zona esportiva municipal de Mediona
1.18 Centre d’Interpretació del Paper de Sant Pere de Riudebitlles
1.19 Senyalització d’interès turístic al municipi de Font-Rubí
1.22 Senyalització General del Penedès 360º (previsió)
Redacció de projectes - actuació no inclosa dins de l'operació FEDER
Licitacions, adjudicacions, aprovacions
Execució de les actuacions
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2018
8
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8
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2020
8

9 10 11 12 1
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4
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7

8

9 10 11 12
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2016
ACTUACIONS DEL PROJECTE

1

2

3

4

5

6

7

2017
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2018
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2019
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

2020
8

9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2.1 Campanyes de promoció del projecte
2.2 Edició de materials dels diferents elements inclosos a l'operació de FEDER
2.3 Realització d'aplicació mòbil
3.1 Pla de comunicació
Redacció del projecte executiu i direcció de la museïtzació del paper de Cal Xerta a Sant
Pere de Riudebitlles
Redacció del projecte executiu i direcció del centre d'interpretació de la transhumància i
3.2.2
els camins ramaders de Santa Margarida i els Monjos
Redacció del projecte executiu i direcció d'obra del projecte turístic Avenc del Garrigal
3.2.3
d'Olesa de Bonesvalls
Redacció del projecte executiu i direcció de la millora de l'equipament "El forn - Exposició
3.2.4
Rural" i la seva conversió en un espai museístic centrat en la història del sindicat agrícola.
3.2.1

3.2.5 Direcció d'obra de la museïtzació del Castell de Sant Martí
3.2.6 Direcció d'obra de la rehabilitació castell de Sant Martí Fase 2
3.2.7 Direcció d'obra de la restauració Torre de la Moja a Olèrdola
3.2.8 Pla de senyalització del Penedès 360º

Redacció de projectes - actuació no inclosa dins de l'operació FEDER
Licitacions, adjudicacions, aprovacions
Execució de les actuacions

El pla recull el calendari i la forma com es pretenen executar totes les actuacions. En el primer quadre, també s’han marcat en color sèpia les redaccions de
projectes que, tot i no estar finançades per el projecte FEDER, han de portar a terme els diferents ajuntaments i que justifiquen la programació de les obres, en la
seva majoria entre el 2018 i el 2019.
La senyalització general del Penedès 360 es pretén fer en dues etapes. Per altra banda, el quadre inferior recull la redacció i direcció d’obra, així com el pla de
comunicació i de màrqueting.
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Estat administratiu dels projectes
Taula 5.1 Estat administratiu

Actuacions del projecte que requereixen document tècnic
1.1 II Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca
1.2 Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l’itinerari de la Granada- Santa Fe del Penedès
1.3 Restauració interior de la torre de Moja a Olèrdola III fase
1.4 Restauració del Castellot de Castellví de la Marca
1.5 Adequació del Mirador del Circell 360º d’Avinyonet del Penedès
1.6 Adequació del Mirador de Cantallops d’Avinyonet del Penedès
1.7 Mirador del Penedès, a Mediona
1.8 Ruta i Centre d’Interpretació de la transhumància i els camins ramaders a Santa Margarida i els Monjos
1.9 Projecte turístic Avenc del Garrigal d'Olesa de Bonesvalls
Millora de l’equipament “El Forn – Exposició Rural” i la seva conversió en un espai museístic centrat en
1.10
la història del sindicat agrícola. Sant Cugat Sesgarrigues
1.11 CIC FASSINA- Centre d’Interpretació del cava/Oficina de turisme de Sant Sadurní d’Anoia
1.12 Adaptació i millora dels accessos al Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit
1.13 Ordenació de l’entorn del Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
1.14 Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental” de Sant Martí Sarroca
1.15 Museïtzació del centre d’interpretació del Parc dels Talls de Vilobí del Penedès
1.16 Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès
1.17 Àrea de serveis per a autocaravanes a la zona esportiva municipal de Mediona
1.18 Centre d’Interpretació del Paper de Sant Pere de Riudebitlles
1.19 Senyalització d’interès turístic al municipi de Font-Rubí
1.20 Senyalització general del Penedès 360º
Total actuacions del projecte que requereixen document tècnic

Pressupost actuació
107.075,09 €
135.765,64 €
184.772,47 €
168.481,18 €
72.000,00 €
62.000,00 €
28.976,49 €
139.600,00 €
52.700,00 €

%
5,36%
6,80%
9,25%
8,44%
3,61%
3,11%
1,45%
6,99%
2,64%

lliurament sol.licitud FEDER
Projecte executiu
Avantprojecte
Projecte executiu
Projecte bàsic
Avantprojecte
Avantprojecte
Avantprojecte
Avantprojecte
Avantprojecte

74.290,00 €

3,72%

Avantprojecte

322.314,05 €
119.662,94 €
97.578,65 €
70.914,18 €
14.876,03 €
2.479,34 €
17.528,78 €
108.541,02 €
66.979,79 €
150.000,00 €
1.996.535,65 €

16,14%
5,99%
4,89%
3,55%
0,75%
0,12%
0,88%
5,44%
3,35%
7,51%
100%

Avantprojecte
Projecte bàsic
Projecte bàsic
Projecte executiu
Avantprojecte
Avantprojecte
Avantprojecte
Projecte bàsic
Projecte executiu
-

Tots aquests documents s’adjunten com a annexos. Un 21,52% del pressupost està en estat de projecte executiu, mentre que un 24,76% en bàsic, i en
avantprojecte un 53,72%. L’única actuació d’inversió que no disposa de document, és la senyalització general, que es gènere en el marc de l’operació.
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Recursos humans aplicats a l’operació

efecte molt important en la creació de llocs de treball indirectes.
Un projecte important a Subirats, per exemple, de creació d’un HUB per a
bicicletes a l’estació de Subirats, que actua com a punt d’informació i com a
punt de lloguer de bicicletes, no ha pogut ser inclòs en la present operació
per manca de disposició de permisos. Aquest projecte per exemple es
beneficiarà d’aquesta operació igualment, ja que el HUB pretén ser el punt
de partida de rutes sobretot en bicicletes, de les persones que arribin o bé
en tren o bé en cotxe en aquest punt, i a partir d’aquí puguin iniciar diverses
rutes i enxarxar amb el Penedès 360º.

No es preveu que s’apliquin recursos humans a l’operació finançats
mitjançant els recursos FEDER 2014-20. Això no obstant, el projecte
ajudarà a mantenir un lloc de treball al Consell Comarcal del Penedès,
lligat al control i execució del projecte.
Encara que no es financi personal, és també evident que el projecte crearà
ocupació directa en els diversos ajuntaments que presenten operacions,
especialment de creació d’infraestructures turístiques. Com a mínim entre
3 i 5 places totalment noves. Cal tenir present que en principi es preveu, en
tots aquests casos, una explotació directa i per tant el Consell Comarcal
encomanarà la gestió dels diversos equipaments als ajuntaments que
participen en el projecte.

Aquest projecte de Subirats preveia també la concessió d’un servei
d’explotació del lloguer de bicicletes. Al final l’actuació no forma part del
projecte, però se’n veu beneficiada i també generarà - gràcies al mateix ocupació directa.

- Museïtzació Sant Martí Sarroca. Actualment es fan visites guiades però
amb la fase de rehabilitació i museïtzació es contractarà una persona
que hi pugui tenir més dedicació.
- Restauració interior de la torre de Moja
- Centre d’interpretació de la transhumància de Santa Margarida els
Monjos.
- Millora de l’equipament el forn, exposició rural de Sant Cugat
Sesgarrigues
- Museïtzació del centre d’interpretació del parc dels talls a Vilobí del
Penedès
- Centre d’interpretació del paper a Sant Pere de Riudebitlles
- Centre d’interpretació del Cava – La Fassina – Sant Sadurní d’Anoia.

D’altres actuacions complementàries es veuen reforçades. Per exemple a
Torrelavit es proposen dues actuacions que donen i milloren l’accés al
centre d’interpretació de l’aigua, finançat amb un “Viure al Poble”, eix 4 de
l’anterior convocatòria de FEDER. Aquest centre també incorporarà dues
persones per a la gestió del mateix i les visites guiades al municipi.
Passa el mateix amb altres municipis, com Avinyonet, La Granada, Vilobí del
Penedès, que veuen reforçades les seves actuacions del Viure al Poble
gràcies a la present operació i que ajudaran a crear ocupació directa i
indirecta.

Com a mínim en aquestes accions el projecte crearà llocs de treball directes
en els diversos ajuntaments implicats, però el projecte també tindrà un
25
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Descripció del territori on es desenvolupa
l’operació

7.1

Figura 7.1 municipis de l’Alt Penedès

Dades generals

L’Alt Penedès és una comarca de la demarcació de Barcelona coneguda per
la seva tradició vitivinícola. Compta amb un total de 106.168 habitants
distribuïts en 592,7 quilòmetres quadrats, el que dóna una densitat
demogràfica de 179,1 habitants/km2.
La seva capital és Vilafranca del Penedès, el municipi més poblat de la
comarca amb 1.996 habitants, i suma un total de 27 municipis.
La comarca està ubicada a la depressió prelitoral catalana, emmarcada al
nord-oest per la Serralada Prelitoral i limita geogràficament al nord amb la
comarca de l’Anoia, el Baix Llobregat a l’est, el Garraf al sud i el Baix
Penedès i l’Alt Camp a l’oest.

Font: mapa: www.enciclopedia.cat
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Dades demogràfiques i socials

L’estructura regressiva de la piràmide de població mostra una població
envellida, que encaixa amb l’índex de dependència global comarcal del
52,84%, sent superior al català que se situa en un 51,89%. A més, com es
pot veure en l’evolució del padró municipal, la població està estancada des
del 2009.

-

A la comarca hi ha una densitat de població repartida de forma
molt desigual. Vilafranca del Penedès Sant Sadurní d’Anoia
concentren el 50,6% de la població de la comarca.

-

La majoria de municipis tenen una dimensió reduïda, tan sols
Vilafranca i Sant Sadurní superen els 6.000 habitants.

-

La bona situació geogràfica de la comarca respecte les
comunicacions i la proximitat als mercats consumidors ha propiciat
una alta implantació industrial, especialment del sector logístic. Les
activitats industrials tenen un pes en l’estructura productiva de la
comarca (índex del 35,9%) superior al del conjunt de Catalunya
(32,9%)

-

A la vegada també hi ha una alta dependència del sector
productiu vitivinícola a la comarca

-

Les diferències entre PIB/h i renda/h del territori s’explica per la
mobilitat dels treballadors entre comarques. La població resident a
l’Alt Penedès treballa fora de la comarca, al Barcelonès, Baix
Llobregat, Baix Penedès i Garraf, i els residents d’aquestes mateixes
comarques es desplacen a treballar al Penedès.

-

Alguns dels municipis de la comarca tenen un índex d’atur
superior al català, arribant a Mediona al 21,35% d’atur registral.

Figura 7.2 Població per sexe i edat quinquenal

Font: idescat
Figura 7.3 Evolució del padró municipal

Per l’alta dependència del sector industrial i vitivinícola, per l’alta mobilitat
intercomarcal de treballadors i per l’alt índex d’atur dels municipis de mida
reduïda es necessita una diversificació dels sectors productius. Aquest és
precisament un dels objectius d’aquest projecte FEDER.
Font: idescat
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8.1

de
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global
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i



Marc estratègic.

El Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 i les
Directrius nacionals de turisme 2020, marquen com a missió el
desenvolupament d’una oferta de productes turístics diversificada,
competitiva i sostenible que permeti competir en un entorn
internacional i atreure un perfil de client cada cop més segmentat i
exigent.

Aquest projecte FEDER encaixa perfectament en aquesta directriu, ja que
pretén diversificar una oferta i fer-la competitiva i sostenible per un públic
més segmentat en turisme actiu i sostenible, i no dependre així dels
productes clàssic entorn el vi i el cava.



Els principis que guien el pla estratègic del Consorci de Promoció
Turística del Penedès són el consens, la participació i la
representativitat de tot el territori, tant del sector públic com del
privat, amb el clar objectiu d’arribar a assolir un desenvolupament
turístic basat amb la creativitat, la qualitat turística, la sostenibilitat i el
coneixement. I l’objectiu que es vol assolir s’emmarca en aconseguir
posicionar el Penedès com a destinació enoturística de referència,
preservant el paisatge vitivinícola, apostant per a la qualitat turística,
la professionalització dels serveis amb la conseqüent creació de llocs
de treball i la innovació, convertint el turisme en un motor econòmic
de referència en el nostre territori.

El projecte de Penedès 360º encaixa amb aquesta estratègia comarcal ja
que busca la participació del sector públic i també privat, atès que en els
itineraris circulars hi ha allotjaments adherits. A més de desenvolupar un
turisme sostenible, de qualitat, i crear ocupació, també vol donar a conèixer
el paisatge i consolidar la comarca com un referent de destinació
enoturística cultural.
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següents objectius anuals:

El pla de màrqueting enoturístic del Penedès marca les següents
grans línies estratègiques que hauria de desenvolupar la comarca:

-

- Passar del concepte “ruta” en el sentit ’“itinerari geogràfic” al concepte
“itineraris de valor afegit: temàtics i motivacionals”.
- Passar del concepte “rutes - itineraris” com a producte “paraigua” a
productes/ activitats/ esdeveniments i experiències enoturístiques de tot
tipus.

-

Consolidar un bon “catàleg” de producte turístic ben tematitzat,
singular, definit, estructurat i orientat a la demanda, amb l’objectiu
de ordenar l’oferta i presentar-la de forma més accessible al usuari
per a la MILLORA DEL PRODUCTE TURÍSTIC

-

Consolidar l’estratègia comercial d’enoturisme PENEDÈS a través
de millores en la plataforma de comercialització online, i
incorporació de nous serveis per a l’empresa

-

PROMOCIONAR EL PENEDÈS, com a destinació enoturística de
referència, amb accions de promoció en mercats de proximitat i
cercar la complementarietat i coordinació amb altres entitats de
gestió turística d’àmbit estatal i provincial, per a potenciar la
promoció en mercats internacionals

-

Consolidar el projecte de qualitat SICTED I XARXA DE PUNTS
D’INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A L’EXCEL·LÈNCIA TURÍSTICA DE LA
DESTINACIÓ

-

Potenciació de les TAULES DE TREBALL/COMISSIONS per fomentar
la relació entre agents públics i privats.

- Passar del territori Alt Penedès al territori de la D.O. Penedès.
El projecte FEDER vol aportar un valor afegit a la destinació desenvolupant
el patrimoni cultural i la creació d’infraestructures turístiques que doten de
contingut als itineraris de trekking, mountain bike i slow bike proposats amb
l’estratègia Penedès 360º. Itineraris que motiven un turisme diversificat i
segmentat que pot gaudir del paisatge i els recursos culturals que aquest
projecte FEDER ve a millorar.


Pla estratègic per al turisme del vi i del cava de la Cambra Oficial
de Comerç

Es realitza el pla com a instrument que permet el desenvolupament turístic
de les rutes i el de les empreses que hi estan associades. L’objectiu és
valorar tot el conjunt de les diferents activitats que es desenvolupen, o que
es poden desenvolupar entorn del món del vi i del cava, per tal de millorar
la competitivitat en el mercat turístic en l’àmbit nacional i internacional.

El nostre projecte FEDER encaixa amb la majoria d’accions que es
volen portar a terme en quan es contempla una estratègia de
comunicació, la creació d’un producte turístic que complementi i
ampliï el catàleg existent d’enoturisme al Penedès, la promoció del
territori, la consolidació de productes de qualitat i ampliació de
punts d’informació turística.

L’estratègia presentada a l’operació de FEDER eix 6, permet aquest
desenvolupament turístic i patrimonial dels recursos que donen contingut a
les rutes proposades per ser competitius més enllà de l’enoturisme.


ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ

El document Planificació estratègica del Consorci de Promoció
Turística del Penedès proposa un pla d’accions al 2016 amb els
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- Per la major estada mitjana a la destinació, pel seu potencial com a
líder d’opinió o prescriptor
- Per l’adaptació de la destinació / producte enoturístic al segment de
públic objectiu

Penedès 360º és un producte turístic desenvolupat pel Consorci
de Promoció turística del Penedès que evoluciona el marc estratègic
de les rutes del vi i del cava.

Una oferta a potenciar i promocionar que gira entorn el turisme cultural,
actiu i sostenible. Es basa en tres rutes circulars de mountain bike, slow bike
i trekking. En elles es marquen les distàncies, els dies que es necessiten per
realitzar-les, així com els allotjaments vinculats a la ruta.

Les dades extretes del tipus de visitants a l’Alt Penedès són les següents:
Descripció del segment de visitants

El projecte FEDER que ens ocupa és una part de l’estratègia Penedès 360º
que té com a objectius revaloritzar i potenciar el patrimoni, crear una xarxa
d’animació per activar el producte, crear nous atractius turístics amb
subrutes i infraestructures turístiques al llarg d’aquestes rutes que
funcionen com a vertebradores d’aquest patrimoni, alhora que mostrem
que l’enoturisme és molt més que el vi i el cava, és una oferta cultural
complerta i de qualitat.

8.2

Públic objectiu del projecte FEDER

%

Franja d’edat entre 25 i 40 anys

42,5

Procedents de Barcelona

40,8

Turistes de la resta d’Espanya

15,5

Turistes estrangers

37,1

Turistes que ja han visitat anteriorment destí

57,1

Turistes per motius d’oci

El públic objectiu és un públic interessat en l’enoturisme, majoritàriament
resident a Catalunya, d’un radi màxim de 150 kms, generalment de nivell
socioeconòmic mitjà – alt, alt o molt alt, i predominen els clients d’una edat
mitjana de 35-40 anys que visiten el destí en parella o família. Aquest és el
mercat prioritari per les següents raons:

Turistes per motius d’activitat de natura: caminar, bicicleta

72
30,3

Els perfils de turistes de prioritat està centrat en:
-

Residents a un radi d’uns 150 kms i amants del vi i/o el cava
Turistes/ visitants actuals al Penedès (no enoturistes)
Interessats en el món del vi/ cava
Turistes que venen a Barcelona/Catalunya amants del vi/cava o
interessats en el món del vi/ cava
- Clients dels celler
- Professionals del sector vitivinícola a la destinació

- Pel seu potencial de desestacionalització de la demanda
- Per l'elevada despesa mitjana del turista “tipus” en aquest segment,
per que podrien tenir un impacte directe o indirecte en la venda del vi
/ cava en el futur
- Per la proximitat i el seu conseqüent potencial de convertir-se en
visitants freqüents del Penedès
30
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Figura 7.1: Quadre mercats del Penedès

- Grups temàtics especialitzats (associacions, clubs, federacions
vinícoles)
- Turistes de sol i platja de les costes de proximitat
- Turistes culturals a Catalunya (interessats en patrimoni, art i música)
- Turistes rurals actius
- Turistes gastronòmics
- Turisme de convencions i reunions a Catalunya
I per potenciar el Penedès 360º un turista actiu, aficionat als esports a l’aire
lliure en l’àmbit del cicloturisme i el senderisme.
La procedència prioritària de turistes nacionals és per ordre:
-

Catalunya
Comunitat Valenciana, Madrid, Saragossa i Andorra
País Basc i Navarra
Resta de mercats

Internacional:
- França, Gran Bretanya, Alemanya, Suïssa,
- Benelux, Itàlia, EE.UU
- Resta de mercats

Font: Pla de Màrqueting EnoPenedès. Elaboració pròpia
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Figura 7.2: Interès estratègic del segment per l’Alt Penedès
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Fortaleses, Debilitats, Oportunitats, Amenaces

A continuació es presenta un anàlisi DAFO per visualitzar quines mancances en l’àmbit de l’estratègia turística a l’Alt Penedès pot ajudar a millorar el FEDER i
quines fortaleses i oportunitats pot potenciar.
Taula 8.1 Anàlisis DAFO
DAFO

Anàlisi intern

-

FORTALESES
Caràcter desestacionalitzador i sostenible del projecte Penedès
360 i l’operació presentada a FEDER eix 6
Identitat cultural pròpia
Itineraris geogràfics a la comarca i la DO Penedès consolidats
Codorniu i Freixenet com uns dels cellers més visitats a Europa
Part d’una de les DO amb més varietat de paisatge d’Europa
Bon clima
Possibilitat d’ampliar les rutes a tota la DO Penedès

-

Anàlisi extern

-

OPORTUNITATS
Posicionament integrador de comarca- possibilitat de sinèrgies
Bon posicionament del destí a Europa
Creixement del turisme actiu, de natura i sostenible
Proximitat de Barcelona, l’àrea metropolitana i la costa catalana
(destí turístic massiu per excel·lència)
Augment del nombre de restaurants i allotjaments de qualitat
Existència de nombrosos exemples de destinacions i operadors de
senderisme i cicloturisme a Europa
Voluntat política I ocupació a generar

Font: elaboració pròpia

33

-

DEBILITATS
Dependència del sector productiu del vi i el cava i del sector industriallogístic
Un nombre elevat de petits cellers poc disposats a rebre visites o disposats
però amb manca d’estructura per fer-ho
Senyalització de rutes a millorar
Pocs allotjaments amb encant o temàtics del cava/vi
Turisme estacionalitzat de cap de setmana
Municipis petits, amb poca capacitat de contractació i índex d’atur més
elevat
Necessitat de recuperació i revalorització del patrimoni natural i cultural
material i immaterial. Necessitat de millora d’accessos per permetre les
visites a tots els públics
AMENACES
Manca de promoció dels recursos patrimonials, culturals i gastronòmics
Poques pernoctacions- baixa mitjana d’estada (el 68,1% dels visitants no
pernocta)
Necessitat d’impulsar nous productes i activitats concretes
Relacionar la oferta enoturística amb altres productes catalans
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Com es pot veure en el DAFO, el Penedès com a destinació enoturística està
relativament consolidada. La necessitat se centra en crear una oferta que
sobrepassi l’eix de la oferta centrada en el vi i el cava i ofereixi un producte
més complert i de qualitat basat en el turisme responsable, actiu i de natura
amb l’estratègia Penedès 360º.
Aquest producte de tres rutes és el següent:
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Enoturisme Penedès i l’agència de viatges Cava Emotions.
Aquest projecte FEDER intenta corregir les amenaces i debilitats
detectades amb actuacions i productes concrets. El producte Penedès 360º
propicia:
-

A la web en construcció www.penedes360.com es poden trobar referents a
aquestes rutes circulars:
-

Descripció i tracks

-

Allotjaments

-

menor dependència de la oferta basada únicament en el vi i el
cava

-

actuació de senyalització de rutes

-

millora de l’accessibilitat per a tots els públics al patrimoni

-

desestacionalització de la demanda, ja que és una oferta que no
requereix que sigui cap de setmana o estiu, i s’aprofita d’un bon clima

-

donar un impuls de promoció als recursos patrimonials i culturals
(actuacions sobre castells, centres d’interpretació, museïtzacions
entre d’altres) per donar a conèixer una identitat pròpia

-

potenciar la descoberta d’un paisatge únic i la conservació i
protecció del medi ambient oferint un producte sostenible que minora
l’ús del transport privat

-

generar ocupació als pobles petits amb poca capacitat de
contractació i alt índex d’atur

I l’estratègia també ajuda a potenciar les fortaleses i oportunitats:
-

Aprofitar sinèrgies del bon posicionament i consolidació com a DO
reconeguda a Europa (Codorniu i Freixenet es troben entre els cellers
més visitats al continent) i la proximitat a Barcelona i la costa per
potenciar el producte turístic de natura i cultural de qualitat

-

Sumar-se a la tendència de turisme actiu, de natura i sostenible en

Bookings/reserves de forfaits, altres allotjaments i serveis
complementaris (transfers, lloguer de bicicletes, wine & cava tours)

Un projecte del Consorci de Promoció Turística del Penedès amb
35
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destinacions amb oferta diversificada, seguint l’exemple d’èxit de
productes europeus de cicloturisme i senderisme cultural.
L’enoturisme s’ha convertit els últims anys en un fenomen pel qual
aposten molts territoris i empresaris vitivinícoles i turístics d’arreu. Els
empresaris del sector del vi s’han adonat que la diversificació i la
combinació de l’activitat vitivinícola amb el turisme podrien oferir
importants oportunitats alternatives de negoci, al mateix temps que
podrien ser una eina innovadora per generar imatge de marca i per
fidelitzar els clients visitants en els principis i valors d’un celler. Per als
empresaris turístics, d’oci ì d’oferta relacionada o els recursos turístics,
és una gran oportunitat per generar demanda addicional al seu
producte turístic. Finalment, per als territoris vitivinícoles és una
oportunitat per configurar un producte turístic singular, que correspon
a les noves tendències de la demanda i que pretén convertir-se en un
motor del desenvolupament del territori.
El projecte FEDER que ens ocupa és una part del de l’estratègia Penedès
360º. L’objectiu en que es centra el projecte és la de revaloritzar i potenciar
el patrimoni natural, cultural i històric, tant material com immaterial, crear
una xarxa d’animació per activar el producte, crear nous atractius turístics,
subrutes i infraestructures turístiques en els indrets per on transcorren
aquestes rutes que funcionen com a vertebradores d’aquest patrimoni,
alhora que mostrem que l’enoturisme és molt més que el vi i el cava, és una
oferta cultural complerta i de qualitat.
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Contribució de l’operació en l’assoliment de les prioritats definides en el programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020

El següents quadres marquen els punts principals de coincidència entre les accions previstes en l’operació, i els objectius del Programa operatiu. Com a
conseqüència de què l’operació conté moltes accions diferents, es marquen segons la notació del pressupost.
PRIORITAT D'INVERSIÓ 6.3 PROTECCIÓ, FOMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
OBJECTIU ESPECÍFIC 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i desenvolupament del patrimoni cultural
Resultats que es volen assolir
Tipus d'accions que es finançaran
Actuacions
Conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics
 Recuperació
del
patrimoni
arquitectònic històric de Catalunya Restauració de monuments
1.1, 1.3, 1.4
 Ampliació i millora de l'oferta de Rehabilitació d'espais urbans
1.2, 1.12, 1.13
turisme cultural
Accions enfocades a la millora del coneixement del patrimoni cultural i
2
 Foment de la conservació del natural i del seu potencial econòmic
patrimoni i dels nuclis antics
L’aplicació prevista per el Consell comarcal,
Aplicació de la innovació tecnològica en aquests sectors
i tot l’ús de noves tecnologies lligades a la
promoció i l’ús de la xarxa
Creació i rehabilitació d'infraestructures i equipaments que permetin la
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 1.18
valorització del patrimoni natural i cultural
Foment territorial del turisme
Actuacions dirigides a potenciar els plans de foment territorial de
turisme (destinacions, empreses local si un model de turisme més
competitiu, sostenible, i de qualitat a partir de l'equilibri territorial, la
Tota la operació inclosa en el FEDER
diversificació de l'oferta, la orientació a la demanda, la
desestacionalització i la innovació de producte)
Millora de la mobilitat a l'espai públic
1.12, 1.13
Accessibilitat als recursos turístics
1.12, 1.13
Senyalització turística urbana
1.19, 1.20
L’aplicació prevista per el Consell comarcal,
Infraestructures tecnològiques
i tot l’ús de noves tecnologies lligades a la
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PRIORITAT D'INVERSIÓ 6.3 PROTECCIÓ, FOMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
OBJECTIU ESPECÍFIC 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i desenvolupament del patrimoni cultural
Resultats que es volen assolir
Tipus d'accions que es finançaran
Actuacions
promoció i l’ús de la xarxa
Accions de millora de l'organització, els equipaments i les
infraestructures que permetin la valorització del patrimoni natural i
cultural (emplaçaments turístics i patrimonials)

Tota la operació de FEDER

PRIORITAT D'INVERSIÓ 6.3 PROTECCIÓ, FOMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL
OBJECTIU ESPECÍFIC 6.3.2 Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interès turístic
Resultats que es volen assolir
Tipus d'accions que es finançaran
Actuacions
 Afavorir i promoure la conservació
Manteniment i millora dels espais naturals protegits
dels espais naturals
 Posar en valor es espais naturals, la
biodiversitat i el patrimoni natural
de Catalunya en relació a la
ciutadania pel seu us com a recurs
Manteniment i construcció d'àrees d'oci, miradors, senders, camins,
turístic
1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20
senyalització (itineraris)
 Afavorir
el
desenvolupament
econòmic i sostenible a les localitats
de l'entorn dels espais naturals on es
diguin a terme les actuacions
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10 Descripció de la protecció i rehabilitació de les àrees i espais naturals preservació del patrimoni
cultural catalogat per augmentar la competitivitat de l'oferta turística catalana i reactivar l'economia
en zones especialment deprimides
Taula 10.1 accions i ambit d’actuació
Rehabilitació, adequació i
conservació d’espais naturals

Àmbit d’actuació
Accions
II Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca
Itinerari per a vianants del nucli antic de la Granada fins a l’itinerari de la GranadaSanta Fe del Penedès

Restaurar, revaloritzar, preservar i
adequar el patrimoni cultural i
històric

Millora de la competitivitat
turística

Sí

Sí

Sí

Restauració interior de la torre de Moja a Olèrdola III fase
Restauració del Castellot de Castellví de la Marca

Sí

Adequació del Mirador del Circell 360º d’Avinyonet del Penedès

Sí

Adequació del Mirador de Cantallops d’Avinyonet del Penedès

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
Sí

Sí

Sí

Projecte turístic Avenc del Garrigal d’Olesa de Bonsevalls

Sí

Sí

Creació del Mirador del Penedès a Mediona

Sí

Sí

Millora de l’equipament “El Forn – Exposició Rural” i la seva conversió en un espai
museístic centrat en la història del sindicat agrícola. Sant Cugat Sesgarrigues

Sí

Sí

CIC FASSINA- Centre d’Interpretació del cava/Oficina de turisme de Sant Sadurní d’Anoia

Sí

Sí

Adaptació i millora dels accessos al Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit

Sí

Sí

Ordenació de l’entorn del centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit

Sí

Sí

Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental”

Sí

Sí

Museïtzació del centre d’interpretació del Parc dels Talls de Vilobí del Penedès

Sí

Sí

Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès

Sí

Sí

Àrea de serveis per a autocaravanes a la zona esportiva municipal de Mediona

Sí

Sí

Centre d’Interpretació del Paper de Sant Pere de Riudebitlles

Sí

Sí

Senyalització d’interès turístic al municipi de Font-Rubí

í

Sí
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-

11 Objectius estratègics i operacionals del
projecte i justificació de l’impacte, la dimensió
transformadora, la innovació i la sostenibilitat
econòmica i ambiental dels resultats de
l’operació.

-

Els objectius del projecte busquen un impacte i una dimensió
transformadora sobre el turisme i la sostenibilitat econòmica i
mediambiental d’un territori que vol oferir un producte més enllà de
l’enoturisme. Concretament es pretén:
-

L’objectiu del FEDER i l’estratègia turística plantejada és la de millora i
potenciació del patrimoni cultural, històric de la comarca. Amb actuacions
sobre castells, i la creació o millora de centres d’interpretació i projectes de
museïtzació entre d’altres accions, es pretén posar en valor aquest
patrimoni com a atractiu lligat tant a la oferta enoturística clàssica com al
nou producte Penedès 360º. Es tracta de crear rutes complertes que
ofereixin recursos històrics i culturals rellevants al llarg de l’itinerari.

Objectiu 1 estratègic: Restaurar, revaloritzar, preservar i

adequar el patrimoni cultural i històric

Objectiu operacional: rehabilitació del patrimoni històric i
cultural

Accions: - Actuacions sobre el Castell de Sant Martí
Itinerari per a vianants dl nucli antic fins a l’itinerari de la GranadaSanta Fe del Penedès
Restauració de l’interior Torre de Moja
Restauració del Castell de Castellvell de la Marca
-

-

Objectiu
turístiques

operacional:

creació

i millora

Renovació de la museografia CIC FASSINA
Adaptació del pont de Riudebitlles accés rodat al centre
d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
Millora de l’equipament “El Forn- Exposició rural”
Ordenació de l’entorn del Centre d’Interpretació de l’Aigua
Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental”
Àrea de serveis per autocaravanes de Mediona
Condicionament de dues àrees de pícnic a Vilobí del Penedès
Museïtzació de l’antiga fàbrica de paper Can Xerta
Senyalització d’interès turístic de Font Rubí

-

d’infraestructures

-

Accions: - Implantació àrea de pernoctació de Sant Cugat
Sesgarrigues
Museïtzació de la vida rural i tradicional del municipi

Objectiu 2 estratègic: Rehabilitar, adequar i conservació del

patrimoni natural

-

Objectiu operacional: adequació, millora i conservació del
patrimoni natural

-

Accions: - Adequació del mirador el Circell 360º de les Gunyoles
Adequació del mirador de Cantallops
Creació del mirador del Penedès
Camí ramader de Marina: de la Cerdanya al Penedès

El projecte gira entorn a potenciar l’espai natural singular per on
transcorren els itineraris circulars de ciclisme i senderisme. Pel que assolir
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l’objectiu de rehabilitació i conservació dels recursos naturals és
imprescindible. La majoria d’accions concretes estan relacionades amb la
potenciació de l’espai natural: creació de miradors per gaudir del paisatge,
actuacions sobre coves, i desenvolupament d’itineraris i camins històrics i
tradicionals. El producte encaixa amb l’objectiu FEDER de conservació i
sostenibilitat mediambientals potenciant l’ús de transport ecològic.

És necessari la creació i foment de noves ofertes turístiques amb productes
competitius i concrets a les zones d’interior de Catalunya. A més, es tracta
de potenciar una regió amb atractius naturals i patrimonials rellevants. El
desenvolupament i rehabilitació dels atractius existents és bàsic per un
creixement turístic que encaixa amb la filosofia de turisme actiu, sostenible
i cultural que sobrepassa el producte enoturístic.

Objectiu 3 estratègic: Potenciar i promocionar el producte

- Objectiu operacional: Esdevenir, ser un projecte de referència, i
posicionar l’oferta turística de la comarca dins de Catalunya

Els productes estan dissenyats per potenciar un turisme actiu i sostenible en
auge i l’augment de les pernoctacions a la comarca amb els allotjaments
adherits a cada itinerari que té una durada d’entre dos i cinc dies. Els
itineraris circulars dissenyats per mountain bike, slow bike i trekking són
una manera sostenible de conèixer el territori des d’un punt de vista natural
i actiu.

Un producte de rutes ben dissenyades, amb atractius naturals i culturals, i
una oferta vitivinícola reconeguda, pot esdevenir un projecte de referència
a Catalunya del turisme actiu, de natura i cultural, sobretot en l’àmbit del
senderisme, el cicloturisme a imatge d’altres destinacions europees
analitzades com és el cas de les rutes que ressegueixen la xarxa europea
Eurovelo. Destinacions que ja ofereixen amb gran èxit un turisme de natura
interessat en descobrir el paisatge natural i cultural seguint el curs de
camins preparats i senyalitzats.

-

-

entorn a les rutes de cicloturisme i trekking

Objectiu operacional: Diversificar l’oferta de producte evitant
una excessiva dependència dels productes clàssics entorn el vi i el
cava

La European Ramblers Association agrupa a més de 3 milions de senderistes
i es calcula que a Europa es realitzen uns 2,3 mil milions de sortides de
cicloturisme que generen 44 mil milions d’euros cada any. Pel que el
potencial de creixement a mig i llarg termini és altíssim.

Es tracta de generar nous productes que aportin noves fonts d’ingressos i
reduir la pressió sobre els recursos turístics tradicionals d’enoturisme.
Mostrar una destinació que té més possibilitats d’atractiu que les que es
limiten a les visites als cellers.

- Objectiu operacional: Coordinar agents turístics territorials en un
projecte global i integrador

Els objectius del projecte i del FEDER són els de buscar un impacte i una
dimensió transformadora sobre el turisme i la sostenibilitat econòmica i
mediambiental del territori diversificant la oferta.

La cooperació entre agents turístics públic i privats és un dels motors del
projecte. El Consell Comarcal, Enoturisme Penedès i altres ens públics de
Catalunya col·laboren en crear un producte competitiu que integri a les
empreses privades. Per això el projecte ja neix amb empreses d’allotjament
adherides a cada ruta i es preveu seguir treballant en aquesta línia.

- Objectiu operacional: Crear una oferta turística competitiva d’interior
a Catalunya
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- Objectiu operacional: Crear una oferta desestacionalitzadora

- Objectiu operacional: Fomentar el creixement i implantació de noves
empreses turístiques al territori

Aquest producte permet l’esponjament d’uns fluxes de turisme més ben
repartits durant l’any i evitar així les concentracions turístiques a primavera,
estiu i caps de setmana. El que propicia també més sostenibilitat econòmica
al territori.

L’augment de visitants afectaria directament en el sector hoteler, que
podria crear noves infraestructures o ampliar les pernoctacions de les
presents, en la hosteleria o en la generació de noves empreses turístiques
associades com serveis de lloguer o reparació de bicicletes o de visites
guiades per exemple.

- Objectiu operacional: Augmentar les pernoctacions
Un dels problemes de l’Alt Penedès és la baixa mitjana de pernoctacions. Un
68,1% del turisme no pernocta i els que si ho fan és en estades de tres dies
màxim. Amb el disseny de rutes amb una durada d’entre 2 i 5 dies i els
allotjaments adherits a cada una, es pretén promocionar l’augment del
rendiment dels allotjaments turístics.
- Objectiu operacional: Promocionar i comunicar el territori
S’ha dissenyat un pla de comunicació intern per a una difusió activa del
projecte de FEDER a la ciutadania de la comarca. La finalitat és donar a
conèixer la recepció de la subvenció FEDER per portar a terme un projecte
turístic comú abans, durant i després de cada acció a través dels canals de
comunicació locals i comarcals.
Així com un pla de comunicació i difusió del producte turístic Penedès 360º
que ens ocupa perquè aquest productes turístic tingui l’èxit previst.
-

Objectiu 4 estratègic: Crear ocupació

-

Objectiu operacional: Crear ocupació indirecte

Un índex d’atur alt en moltes poblacions (veure apartat 6.2) són les dades a
revertir mitjançant aquest projecte. El producte turístic projectat pot
potenciar l’aparició de noves empreses turístiques o el major rendiment i
creixement de les ja existents.

42

CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS...............................................

FEDER EIX 6

Penedès 360º .......................................................................................

Memòria tècnica

12 Quadre d’indicadors
Indicador

Indicadors FEDER
Número de municipis participants
Part despesa executada del projecte
Nombre de visitants
Indicadors turístics i econòmics
Quantitat de despesa del projecte en promoció
Nombre de places d’hotel
Nombre d’hotels
Nombre de places d’allotjaments rurals
Nombre allotjaments de turisme rural
Nombre pernoctacions a l’any
Increment de visitants/any al Castell de Sant Martí Sarroca
Increment de visitants/any a la Torre de la Moja d’Olèrdola
Increment de visitants/any al Castellot de Castellví de la Marca
Increment de visitants/any al Centre d’Interpretació de la transhumància
Increment de visitants/any a l’Avenc del Garrigal d’Olesa de Bonesvalls
Increment de visitants/any al CIC Fassina
Increment de visitants/any al Forn- Exposició rural
Increment de visitants/any al Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit
Increment de visitants/any al Centre d’Interpretació del Parc dels Talls de Vilobí
Increment de visitants/any al Centre d’Interpretació del paper de Can Xerta
Increment d’usuaris/any a l’àrea de serveis per autocaravanes de Mediona
Indicadors de gestió de destinacions
Nombre d’empreses amb certificats oficials de qualitat (SICTED)
Nombre d’empreses adherides al Club Enoturisme Penedès
Nombre d’empreses acreditades com a Punt d’Informació Turística
Valoració global de l’estada (sobre 5)
Indicadors de comunicació del destí
Nombre de monogràfics/notes de premsa realitzats per promoció
Nombre d’actuacions destinades a la promoció del destí (assistència a fires, workshop...) amb Patronat, Consorcis,
Diputació.
Increment de visites a la web Penedès 360º
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Quantitat any 2018

Quantitat any 2023

17

17

464.825

550.000

676
21
659
82
53.200
0
0
0
0
0
200
0
1000
0
0
100

800
25
710
95
70.000
1500
1500
1500
2000
1500
2000
1500
1500
1500
1500
500

47
192
23
4,4

60
225
30
4,5

30

80

2

5

1000

10.000
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13 Descripció en cas que l’operació formi part
d’alguna actuació estratègica del territori i/o
sigui complementària d’alguna altra

considerablement de la situació de les destinacions enoturístiques de
referència a nivell internacional.
Uns anys després, el Pla de Màrqueting Enoturístic del Penedès de l’any
2009 extreu com a principals conclusions una sèrie de prioritats per
potenciar l’enoturisme al Penedès. I es van portar a terme les següents
actuacions:

L’Alt Penedès es pot considerar com un dels territoris més avançats
d’Espanya des del punt de vista de l’organització i gestió d’una “Ruta del
Vi”. El projecte “Rutes del Vi i del Cava de l’Alt Penedès” neix l’any 1997
convertint-se en el primer territori espanyol en posar en marxa un projecte
d’aquest tipus.

- Engegar noves línies de comunicació del nou producte enoturístic
penedesenc.
- Engegar el nou portal enoturístic penedesenc
www.enoturismepenedes.cat: manteniment, millora continua,
promoció i posicionament de la web.
- Col·laboració i participació en els programes de promoció de Turisme
de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.
- Desenvolupar els programes de màrqueting “Best of Wine & Cava
Tourism”, “Màrqueting per participar” i “Partnership”.
- Mantenir la certificació com a “Ruta del Vino de España” i participació
en les activitats de promoció marcades en el Pla de Màrqueting del
Club de Producte “Rutas del Vino de España”.
- Millorar la presència del producte enoturístic penedesenc a Catalunya,
mitjançant actuacions promocionals específiques puntuals.
- Engegar noves propostes temàtiques i crear nous suports de
comunicació temàtics.
- Creació de “Postals de vinya”. Paisatges del vi i del cava. Tríptic
d’activitats i present a la web www.enoturismepenedes.cat.
- Creació de “Camins del vi del cava”. Ruta del vi i del cava amb bicicleta
i a peu. Tríptic d’activitats.

De la gestió de les “Rutes del Vi i del Cava”, s’encarrega des de l’any 1999 el
“Consorci per la Promoció Turística de l’Alt Penedès”. El Consorci es dedica
a la promoció turística de la comarca a nivell global i, per tant, no gestiona
únicament les “Rutes del Vi i del Cava”, encara que sigui el projecte amb
major pes específic dins del conjunt de les actuacions. Fins l’actualitat hi ha
125 establiments adherits.
L’any 2001, les “Rutes del Vi i del Cava de l’Alt Penedès” es van convertir en
un dels 6 territoris pilot del projecte “Rutas del Vino de España” i l’any
2004, va ser un dels quatre primers territoris en obtenir el reconeixement
de qualitat com “Ruta del Vino de España”.
Tot i així, els fluxos sostinguts de demanda en el territori encara no han dut
els resultats desitjats, especialment en relació amb la demanda
d’enoturistes en el sentit estricte de la paraula. No es pot parlar de visites
d’enoturistes que volen conèixer el territori vitivinícola de l’Alt Penedès,
sinó que principalment es tracta, d’una banda, de turistes de sol i platja que
passen les seves vacances a la costa i aprofiten la seva estada a la destinació
costanera per realitzar una EXCURSIÓ a un celler de l’Alt Penedès i, d’altre
banda, de residents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que realitzen una
excursió, generalment molt curta, a la comarca. Actualment, s’allunya
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I part essencial de la promoció del Penedès resideix en està adherit a
diferents associacions i participar en fires i esdeveniments temàtics.









Actualment enoturisme PENEDÈS esta adherit a:
 Agència Catalana de Turisme – Turisme de Catalunya
 Cercles de Turisme: cercle enoturisme Diputació de Barcelona
 SICTED
 Barcelona Province Convention Bureau
 Rutas del Vino de España

Actualment, i lligat al projecte FEDER plantejat, s’ha planificat l’edició,
disseny i distribució dels següents suports de promoció:
 Web i fulletó Penedès 360º
 Fulletó i APP Miravinya explora el Penedès
 Vídeos promocionals (3 vídeos)
 Mapa enoturismePENEDÈS
Nou dossier de presentació entitat, marca i club EnoturismePENEDÈS

El Consorci també participa i és membre de:
 Fundació Pro-Penedès
 Escola de Formació professional d’enoturisme de Catalunya
 Innovi – clúster vitivinícola
A més es participa a fires i esdeveniments com:














SUBIRATS TASTA’L
FIRA DEL GALL
TEMPS DE VI
VIGRALLA
FIRES DE VINS de Catalunya (entourismeCATALUNYA)
PREMIS D’ENOTURISME CATALUNYA
NIT DE L’ENOTURISME A CATALUNYA

A més, les accions presentades al FEDER a nivell local segueixen la mateixa
línia estratègica en la que els municipis han estat invertint des de la
presentació de propostes d’actuació d’algun d’ells a Viure al Poble o FEDER
eix 4.

FIETS & WANDELBEURS
FITUR
B-TRAVEL
WTML
EIBTM
MERCAT D’ESCAPADES
BUY CATALUNYA Gastronomia i enoturisme
VINUM NATURE
MERCAT DE MERCATS
FIRES DE MAIG
BANC SABADELL VIJAZZPENEDÈS
MOSTRA DE VINS I CAVES
CAVATAST
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Avinyonet del Penedès va executar un projecte a Viure al Poble
(FEDER eix 4) sota el nom “Reactivació econòmica i turística del
Penedès”. Els dos miradors que presenta a l’actuació ajuden a fer més
gran la xarxa de punts d’interès del municipi, i suposen la confluència
del Viure al Poble amb l’operació que es presenta aquí.



Torrelavit també va executar un projecte de Viure al Poble titulat
“El riu de Bitlles, el riu treballador de Torrelavit”. L’operació que es
presenta ara permet millorar l’accés per a vianants i rodats al centre
d’interpretació de l’aigua generat amb el Viure al Poble.
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Vilobí del Penedès es va presentar amb el “Vilobí, el poble de
Pèlags”. Les àrees de pícnic que presenta ara es troben als pèlags, així
com el centre d’interpretació del parc dels talls també versa sobre els
pèlags, pel què l’actual operació completa i és complementària del
viure al poble.

la qual es pretenen crear activitats i rutes per l’entorn vitivinícola. El
Pla, si bé no participa directament amb cap actuació, participarà en el
projecte amb la senyalització general prevista a la comarca, i en les
campanyes de promoció i difusió.
En quant a les accions coordinades entre diversos municipis, l’operació en
si és un projecte coordinat entre el Consell Comarcal, ens líder i executor de
l’operació, i els municipis que participen.

Sant Cugat Sesgarrigues
presentà un “Projecte de
desenvolupament turístic de Sant Cugat Sesgarrigues”, que era un
FEDER eix 4 de l’anterior període. Aquest projecte va permetre
recuperar diversos punts d’interès al centre del poble. Amb la present
actuació millorarà un espai museístic actual que també es troba al
centre del poble i ajudarà per tant a crear un nou punt d’interès a
molt pocs metres dels que va crear el projecte de FEDER eix 4.



Puigdàlber també va executar un Viure al poble més titulat
“Puigdàlber, poble enoturístic i comercial”. Si bé Puigdàlber no
presenta cap actuació al projecte, l’operació reforça l’aposta del
municipi per el turisme.



La Granada també va disposar d’un viure al poble més, anomenat
“La Granada, la història i el vi”, projecte de “Viure al Poble més”
acabat d’executar l’any passat (2015). Amb la present actuació es
permetrà la connexió entre el nucli antic sobre el que es va actuar en
el marc del viure al poble, amb la xarxa de camins del 360º i la zona de
Santa Fe del Penedès, d’un especial interès natural per les seves
vinyes i torrents.



Santa Margarida i els Monjos executà un FEDER eix 4, amb
“Rehabilitació de les cobertes de l’Ala Nord de Llevant del castell—
convent de Penyafort”



El Pla del Penedès va portar a terme un projecte de FEDER eix 4,
que li ha permès la creació d’un centre d’acollida turística, a partir de

La relació entre consell comarcal i els municipis participants s’establirà
mitjançant un conveni entre cada ens, en el que es marcaran els drets i
obligacions de cadascú, i regularà la relació entre ambdós estaments
(consell comarcal i cada ajuntament).
A banda de les actuacions que dins del marc de l’operació i l’estratègica
comarcal es porten a terme a cada municipi, hi ha tota una sèrie
d’actuacions que tenen un caràcter totalment coordinat entre consell i
municipis, perquè representen unes clares despeses generalistes del
projecte. En aquest punt sobretot hi ha:




Les accions de promoció i difusió
Accions de senyalització
Les accions més tecnològiques

L’operació de FEDER presentada comporta una important actuació, sense
precedents a aquest nivell, entre el consell comarcal i els municipis
participants
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14 Model de gestió una vegada finalitzada
l’operació.
El Comarcal de l’Alt Penedès serà l’ens beneficiari i executor de l’operació
de FEDER eix 6 que es presenta. Com a ens executor, i també ho han fet els
diversos municipis, manté el compromís de compliment de les bases de la
convocatòria i per tant de complir estrictament amb el manteniment de de
tot allò creat amb l’operació de fins a 5 anys després del seu tancament
Això no obstant, com a norma general la voluntat és la de què qui gestioni
les diverses actuacions siguin els municipis que participen i col·laboren en el
projecte. El consell comarcal es reservarà la continuació de les execucions
més comunes del projecte i on actua com a element més coordinador:



Centre d’interpretació de la transhumància i dels camins
Ramaders de Santa Margarida i els Monjos – Es vol cobrar entrada al
centre d’interpretació.

CIC Fassina – ampliació del centre d’interpretació del cava i oficina
de turisme de Sant Sadurní d’Anoia. Es pretén cobrar entrada.



Museïtzació del centre d’interpretació del Parc dels Talls de Vilobí
del Penedès – no es vol cobrar cap tipus d’entrada.



Centre d’interpretació del paper de Sant Pere de Riudebitlles – Sí
es pretén cobrar algun tipus d’entrada.

El conveni que signarà el consell comarcal amb ajuntament participants
regularà que anualment, després de l’inici de les activitats, els ajuntaments
facin comunicació de les despeses i ingressos derivats de la gestió dels
esmentats equipaments fins a cinc anys després de la finalització del FEDER,
per tal de tenir control sobre aquest punt des de l’entitat beneficiària.

En canvi es traspassarà als municipis el manteniment de les infraestructures
creades, i també la seva gestió en el cas que sigui un equipament. En quatre
dels casos els ajuntaments, com a gestors dels equipaments, tenen la
voluntat de cobrar algun tipus d’entrada. A continuació, a tall de resum,
llistem els principals equipaments indicant quins pretenen cobrar algun
tipus d’entrada al recurs turístic creat o millorat amb l’actuació:





Atenent a aquest fet, cada ajuntament ha realitzat un estudi econòmic de
gestió dels seus equipaments, i que s’adjunten com a documents annexos, i
dels quals es desprèn que no tenen beneficis nets.

Actuacions de Promoció i difusió

Centre interpretació del castell de Sant Martí Sarroca – es vol
cobrar entrada per accés al castell.

El forn, exposició rural de Sant Cugat Sesgarrigues – no pretén
cobrar entrada

En tots aquests casos es preveu una gestió directa per part de l’Ajuntament
en qüestió.

Actuacions de senyalització i manteniment de senyalització de les
rutes
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15 Pla de comunicació i difusió del projecte
FEDER

El quart punt, mitjans de difusió, l’ens beneficiari aporta els mitjans per a
portar a terme el pla de comunicació: webs, xarxes socials, premsa digital i
edicions impreses de gestió municipal, etc, així com els mitjans externs i
privats.

S’adjunta com a document annexa el document anomenat PLA DE
COMUNICACIÓ DE L’OPERACIÓ DE FEDER 2014-2020 del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès.
En el mateix es contempla com a primer punt les finalitats
pla de comunicació de l’operació de FEDER, que és la
esforços a donar més visibilitat a la inversió comunitària
regional, basant-nos amb l’estratègia de comunicació
Operatiu FEDER-Catalunya 2014-2020)

Seguidament, es troba el Pla de comunicació, on es preveuen diferents
accions en els diferents mitjans de comunicació segons cada fase de
l’operació – entenent que algunes fases s’interseccionen i per tant no són
exactament consecutives.

i objectius del
d’orientar els
en l’economia
del Programa

Per últim, la secció de despeses del Pla de comunicació imputables a
l’operació (consistents si es consideren en la contractació dels monogràfics
en la premsa privada i comarcal).

El segon punt són les premisses bàsiques, compliment del pla d’imatge
corporatiu. Aquest es basa en que en totes les accions comunicatives es
compleixi amb el manual d’imatge corporativa
El tercer punt, fases de l’operació, és on es preveu diferents formats de
comunicació segons la fase en què es trobi l’operació. En aquest aspecte, a
nivell d’execució i comunicació es distingirien diferents fases:
 Sol.licitud de la operació. Es produeix el juny del 2016.
 Concessió de l’operació. Selecció de l’operació per part del DGAPH.
 Execució de l’operació. Execució de les diferents accions i actuacions
previstes en l’operació de FEDER.
 Gestió de l’operació. Mitjançant per exemple la fase en què les
actuacions estan finalitzades però el projecte resta obert perquè es
financen les xarxes d’animació o la promoció i difusió del projecte.
Aquesta última fase duraria fins a la fi del període elegible i el tancament de
l’operació.
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16
Descripció dels mètodes innovadors a
utilitzar en l’àmbit local

Aquest apartat, es valorava en 30.000€

Aquest projecte contempla tres actuacions vinculades a les noves
tecnologies.
Pàgina web:
L’objectiu és l’adaptació i promoció del projecte a través del web de turisme
del territori per tal de donar la màxima projecció i visibilitat al mateix. Per
tant es preveu la millora i desenvolupament de la web
www.enoturismepenedes.cat centrant-se en la seva accessibilitat i els
seus continguts per presentar la oferta turística.
APP Gooltracking:
Es tracta d’una aplicació mòbil que ens permetrà incorporar en un format
digital (i també en format web) la oferta turística de la destinació a través
de rutes i itineraris, per fer a peu o en bicicleta tal com es planteja en
l’estratègia Penedès 360º, i que permeten descobrir els atractius de la
destinació i la seva oferta de serveis turístics. Una aposta sens dubte pel
potenciar el turisme sostenible en la destinació i posant en valor el
paisatges i la vinya.
Banc d’imatges 360º i vídeos promocionals
La promoció turística requereix disposar de:
-

-

bancs d’imatges fotogràfiques que transmetin les experiències
turístiques que el turista pot viure en format d’imatge dimensional en
360º, lligant aquest concepte amb el nom de l’estratègia del projecte
vídeos promocionals
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17 Accions de millora destinades a fomentar la
igualtat d’oportunitats

 Realitzaran les corresponents indicacions per garantir que tots
els continguts del projecte (plecs de clàusules, projectes o
qualsevol altra documentació) es facin en un llenguatge inclusiu,
no sexista o androcèntric. També es vetllarà per tal que les
imatges que hi apareguin siguin igualitàries i respectuoses amb
les dones i els homes i que, en cap cas, hi hagi una imatge sexista
o denigrant. Especialment amb aquells continguts que tinguin
per objectiu la generació de continguts per al públic en general:
senyalitzacions, edició de materials, anuncis, campanyes o altres
qüestions dirigides al públic potencial del projecte.

17.1 Institució beneficiària – Consell Comarcal de l’Alt
Penedès
La institució beneficiària – Consell Comarcal de l’Alt Penedès – està
plenament compromesa amb la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes. Per aquest motiu compleix amb la legislació vigent en aquesta
matèria, pel què disposa d’un pla d’igualtat intern i d’un protocol contra
l’assetjament sexual. Aquest compromís s’estén més enllà de la institució,
de manera que pren el compromís de vetllar per la igualtat d’oportunitats al
llarg de tota l’execució i la gestió de l’operació presentada al FEDER 20142020.

 Es donaran recomanacions per executar les accions de
l’operació des de la perspectiva de gènere, en especial aquelles
que afecten a l’espai públic. Per exemple a l’hora de contemplar
els serveis es garantirà que els canviadors per a nadons no
estiguin exclusivament als serveis de dones, per evitar
discriminacions. També s’exigirà que es tingui en compte la visió
de gènere en l’ús d’equipaments o, per exemple, en el disseny de
rutes.

17.2 Mesures per fomentar la igualtat efectiva entre
homes i dones en el marc de l’operació de FEDER 20142020
La generació d’un manual d’ús per fomentar la igualtat d’oportunitats per
a totes les persones implicades en l’operació, fonamentalment:

El manual s’adaptarà a la legislació vigent en cada moment, i/o a les
recomanacions que en matèria d’igualtat es vagin dissenyant. Com a
documentació o norma que regeix els contractes, el no compliment de les
normes del manual podrà ser objecte de penalitzacions a les empreses que
el desobeeixin o no l’apliquin amb el grau exigit.

 Personal del mateix ens.
 Personal extern participant en la gestió de l’operació.
 Persones i empreses externes que executin accions de l’operació.
Aquest manual marcarà les normes pertinents per tal que tothom conegui
els valors de l’operació en matèria d’igualtat de gènere i les porti a terme en
el marc de la seva col·laboració. Fonamentalment les normes:
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Així mateix, la perspectiva de la igualtat de gènere es tindrà en compte per
a la Contractació de serveis, obres, i subministraments externs per part de
l’entitat beneficiària:

 Evitar la discriminació per raó de sexe directa o indirecta en la
contractació de les persones.
 Garantint en la definició dels llocs de treball la conciliació entre la
vida laboral i personal de les persones contractades.

 S’exigirà – amb rang de document tècnic – el compliment del
manual d’ús que regirà l’operació per a fomentar la igualtat
d’oportunitats.

La institució aplicarà qualsevol altra mesura necessària o que pugui ser
d’aplicació recomanada en el moment de l’execució i gestió del projecte de
FEDER 2014-2020.

 Per a la selecció de les empreses contractistes, s’exigirà el
compliment de la normativa vigent per a poder participar en el
procediment. Per tant caldrà que les empreses obligades a
disposar (per nombre de treballadors i treballadores) de pla
d’igualtat garanteixin que el tenen aprovat i vigent. Igualment,
per a les empreses que no tinguin l’obligació legal de tenir-lo, es
farà declarar la voluntat de les empreses de garantir la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i la no discriminació per raó
de gènere.
 La disposició d’un pla d’igualtat serà un criteri de desempat en
cas que dues o més empreses haguessin obtingut la mateixa
puntuació en un procediment de valoració de les ofertes.
L’entitat beneficiària també vetllarà per la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes en els procediments de contractació directa de personal
adscrit a l’operació de FEDER 2014-2020. En aquest aspecte la contractació
de personal es farà amb compliment estricte de les recomanacions del pla
d’igualtat intern de la institució, vetllant especialment per:
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Documentació annex

P16- Avantprojecte àrea serveis autocaravanes Mediona
P17- Projecte bàsic Centre d’Interpretació del Paper Sant Pere de
Riudebitlles

Documentació actuacions:
P1- Projecte executiu restauració Castell de Sant Martí Sarroca

P18- Projecte executiu senyalització turística Font-Rubí – S’adjunten les
quatre primeres pàgines del projecte executiu dividit en tres parts ja que
cada document té un pes de 60 MB.

P2- Avantprojecte itinerari per a vianants de la Granada
P3- Projecte bàsic i executiu restauració interior torre de Moja Olèrdola
P4- Projecte bàsic restauració Castellot Castellví de la Marca

Certificats

P5- Avantprojecte adequació mirador Circell 360º Avinyonet del Penedès
P6- Avantprojecte adequació mirador Cantallops Avinyonet del Penedès

Pla de comunicació Alt Penedès

P7- Avantprojecte mirador Penedès Mediona

Documents estratègics turístics:

P8- Avantprojecte ruta i centre interpretació transhumància Santa
Margarida i els Monjos

Pla estratègic per a turisme del vi i del cava Alt Penedès

P9- Avantprojecte Avenc del Garrigal Olesa de Bonesvalls

Presentació visual Penedès 360º

P10- Avantprojecte millora equipament El Forn Exposició Rural Sant Cugat
Sesgarrigues

Pla de màrqueting EnoPenedès
Pla d’Acció Comarcal Alt Penedès

P11- Avantprojecte CIC FASSINA Sant Sadurní Anoia
P12- Projecte bàsic accessos Centre d'Interpretació Aigua de Torrelavit
P13- Projecte bàsic entorn Centre d’Interpretació Aigua de Torrelavit
P14- Projecte executiu museografia Sa Roca conjunt monumental Sant
Martí Sarroca
P15- Avantprojecte museïtzació centre interpretació Parc dels Talls Vilobí i
àrees pícnic Vilobí del Penedès
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