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Cloenda institucional

Glòria García i Prieto
Presidenta del Consell Comarcal del Garraf

Permeteu-me que m’adreci com a presidenta del Consell Comarcal del Garraf 
i agraeixi, a l’Ajuntament de Sitges, a la Diputació de Barcelona i a l’Institut 
d’Estudis Catalans, l’oportunitat que la institució clogui aquestes jornades.

És conegut per tothom que des del segle xix hem deixat de ser un territori 
viatger per convertir-nos en un país que es vol presentar interessant, diferent, 
exòtic. Capaç d’oferir als visitants, amics, experiències i propostes de gaudi 
noves. Oferir-los un tipus de bellesa, de gastronomia, de cultura, de natura, 
que sedueixi aquells que busquen viatjar. Que es decideixen a visitar-nos perquè 
esperen que els hi mostrem la nostra marca hospitalària mediterrània: experiències 
diferents del seu país d’origen. Som conscients, doncs, que el turisme esdevé 
un sector cultural i estructural de l’economia de les societats contemporànies. 
Per això, Catalunya, Barcelona i també el Garraf, han estat apostant de ma-
nera contundent en aquest camí i en l’estratègia de considerar el turisme com 
una font d’ingressos, com una font d’ocupació o com una punta de llança del 
desenvolupament local. Al llarg de la jornada heu parlat i heu posat de relleu 
la creació de productes turístics basats en la singularitat del nostre territori, 
infraestructures turístiques necessàries i fixat l’atenció en la gestió del turisme, 
qüestions que estan al centre de debat de tots els ajuntaments de la comarca i 
també del Consell Comarcal i de NODE Garraf.

Com a Garraf, permeteu-me que proposem sumar. Hem de tenir una visió 
en què el desenvolupament local i l’estratègia comarcal sumi i passem del local 
al global. Ho proposem perquè entenem que és bàsic conviure amb les noves 
realitats d’informació turística, amb el repte de donar resposta a la democra-
tització del viatge, amb el repte de no defraudar les expectatives de les persones 
que ens visiten, el repte de generar beneficis per a la comarca i per a la nostra 
ciutadania. Des del Consell Comarcal del Garraf hem encetat ja fa un any 
un FEDER que porta per títol “El Garraf: camins, patrimoni i natura” i que 
posa de manifest i vol posar en valor indrets i llocs molt especials de la nostra 
comarca. També estem d’acord amb totes les conclusions compartides i també 
en jornades que s’han fet per parlar de la cultura del Penedès, el Simposi Hèlix 
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Garraf i també el Llibre blanc de la cultura al Penedès. Promoure el Garraf com 
a territori i com una activitat cultural i creativa per excel·lència.

Permeteu-me que acabi dient que moltes gràcies per venir al nostre territori 
per reflexionar sobre on i cap a on i de quina manera hem de ser i aconseguir 
un turisme de qualitat perquè el nostre territori en surti beneficiat. Moltíssimes 
gràcies.


