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David Alquézar Delegat territorial de la Generalitat a la vegueria del Penedès

“Hem marcat les prioritats i
el full de ruta del Penedès”
PROJECTE · David Alquézar confia que el desplegament dels serveis territorials de la Generalitat al Penedès permetrà
aprofitar tot el potencial que les comarques del Penedès tenen conjuntament dins la vegueria i mostrar-ne les fortaleses
CALENDARI · La implantació es durà a terme en dues fases: quatre serveis territorials el 2022 i quatre més el 2023
ENGINY
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David Alquézar,
alcalde de Sant
Martí de Tous
des del 2007, ha
combinat l’alcaldia amb el
seu càrrec com
a enginyer municipal a l’Ajuntament de Vilafranca. El 2021
és nomenat delegat, i deixa la
feina per prioritzar la definició
dels processos
de planificació i
desenvolupament dels sistemes de funcionament de la vegueria. Propi
d’un enginyer.
■ C. MORELL

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

L

a delegació territorial de
la Generalitat a la vegueria del Penedès ha tancat
el mes de març amb l’esperat anunci del desplegament
dels primers serveis territorials
de la Generalitat pensats en
clau de vegueria. David Alquézar, delegat des del juny del
2021, va presentar el projecte
acompanyat dels consellers
de la Presidència, Laura Vilagrà, i de Vicepresidència, Jordi
Puigneró, en un acte a Sant Sadurní d’Anoia.

Heu anunciat el desplegament
dels primers serveis territorials
de la vegueria del Penedès.
Què ha d’entendre el ciutadà
d’aquest primer pas?
Aquest desplegament demostra
l’aposta decidida del govern de
la Generalitat pel Penedès i dona resposta a la necessitat de
treballar amb una visió territorial real. Aquest desplegament
és un pas endavant molt important, perquè ara posarem
les bases que ens permetran
aprofitar tot el potencial que hi
ha al territori.
Quin és el punt de partida?
El punt de partida és una anàlisi
profunda del territori i la relació
amb totes les conselleries a partir del consens territorial. La vegueria del Penedès és l’única que
ha nascut per clam popular, i això ens dona una força immensa,
que s’afegeix a la resta de fortaleses que tenim com a territori: la
proximitat a les grans àrees metropolitanes, el paisatge que ens
significa, una història clara, i el
potencial econòmic i social que
tenim. La del Penedès és una vegueria recent, però és la quarta
de Catalunya quant a població, i
això remarca la capacitat que tenim, juntament amb la singularitat que genera el paisatge i la
qualitat de vida.
El desplegament dels serveis

suposa el teletreball i la possibilitat de disposar d’oficina sense paper o sense taula assignada, i això és beneficiós per al
projecte.
Quins serveis es desplegaran el
2022 i quins el 2023?
En la primera fase, es desplegaran Educació a Vilanova, Acció
Climàtica a Vilafranca, Drets
Socials al Vendrell, i Vicepresidència, Territori i Polítiques Digitals a Igualada. I el 2023, es
desplegaran els serveis d’Empresa i Treball al Vendrell, Economia a Vilanova, Cultura a Vilafranca, i Salut a Igualada.
Què en traurà, el Penedès,
d’aquest desplegament?
L’objectiu és avançar en la visió
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Hem treballat per
fer aquest
desplegament amb
el consens de les
quatre comarques

David Alquézar, delegat territorial de la Generalitat al Penedès ■ C.M.

territorials arriba per consens.
Per què és tan important?
És clau. Hem treballat per poder fer aquest desplegament
amb l’acord de les quatre comarques que integren la vegueria i de les quatre capitals.
L’anàlisi prèvia ens ha permès
fer una fotografia de la situació
actual i marcar prioritats i un
full de ruta a l’hora de definir el
desplegament.
Com es farà aquest desplegament?
Es farà en dues etapes. La primera, dins del 2022, i la segona, el
2023, amb el desplegament de

quatre serveis territorials per
etapa. Això és importantíssim i
demostra que hem sabut traçar
el camí que haurem de seguir en
el futur més immediat.
Com s’ha decidit la ubicació de
cadascun d’aquests serveis?
El més important no és la ubicació, sinó que ho farem a partir
del consens. Entenem que la
pandèmia de la covid-19 ens ha
portat noves maneres de treballar i, per tant, hem de garantir
que allò que desplegarem té una
permeabilitat entre els diversos
territoris. Per tant, aquí el que
és important no és quin servei

posem a cada capital de comarca, sinó que establirem una metodologia de treball i d’implantació al territori, on els espais
de la Generalitat en cadascuna
d’aquestes capitals hauran de
ser permeables amb els diversos
serveis. Això què vol dir? Per
molt que tinguem Acció Climàtica a Vilafranca o Educació a
Vilanova, aquests espais hauran d’estar també disponibles
perquè algú d’Acció Climàtica
pugui anar a treballar a Vilanova quan convingui i hauran de
ser permeables amb els diversos
serveis territorials. Arran de la
pandèmia hem après tot el que

descentralitzada del Penedès i
començar a apropar la visió
del govern al territori. De fet,
aquest és l’objectiu de la delegació des del minut zero. Hem treballat en aquesta línia amb els
consells de direcció des del primer dia per avançar en la visió
territorial respecte a una regió
sanitària pròpia, una regió policial o d’emergències pròpia, la
territorialització del Pacte Nacional per la Indústria, o qualsevol línia estratègica de les diferents conselleries amb una visió
de Penedès. Tots aquests són
debats oberts al Penedès, però
hi estem treballant. ■
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El viratge legal amb relació a la
llengua alerta Òmnium i l’ANC
a Xavier Antich adverteix als partits que només trobaran el seu suport si es busca un suport ampli
amb el món associatiu a Paluzie deixa clar que l’Assemblea no accepta una modificació legal
Redacció
BARCELONA
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Òmnium i l’ANC van coincidir ahir a manifestar els
seus recels envers la iniciativa parlamentària que
pretén impulsar una nova
llei sobre l’ús de la llengua
catalana. Òmnium va exigir consens amb el teixit
associatiu, com a condició
indispensable per donarhi suport, mentre que
l’ANC va fer una crida a
combatre una proposta
que, al seu entendre, suposa un pas enrere.
Per part d’Òmnium
Cultural, va ser el seu president, Xavier Antich, qui
va demanar als partits polítics que es tinguessin en
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L’ANC convoca l’última setmana d’abril una manifestació davant del Parlament
contra la reforma de la llei.

compte totes les entitats
que treballen en temes de
llengua i escola i tota la comunitat educativa i científica a l’hora de fer cap modificació de la llei de política lingüística. “Si no es tenen en compte les entitats, no serà un acord de
país i no serà possible donar suport a cap canvi de

Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, en una intervenció recent ■ ANC

la llei de política lingüística”, va dir Antich en un
missatge adreçat als més
de 190.000 socis de l’entitat. “La llengua i l’escola
són dos consensos bàsics
de país, i no ens podem
permetre perdre’ls”, va insistir.
Per la seva part, l’encara presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana,
Elisenda Paluzie, va exigir
la retirada de la modificació de la llei i va assegurar
que aquesta és una de les
accions necessàries per
“reprendre l’ofensiva per
la independència”.
Paluzie va intervenir a
la Ràpita en la reunió del
secretariat nacional i en la
seva intervenció va qualificar de “gol en pròpia porteria” aquesta modificació
de la llei, a la vegada que va
anunciar una mobilització
per al 26 d’abril al Parlament de Catalunya.
En la reunió, l’entitat
també va fer balanç de la
feina feta, a la vegada que
es prepara per a les futures eleccions del secretariat nacional, que es faran
entre el 10 i el 14 de
maig. ■

