
Manifest Pro Delegacions del Govern del dia 14 de març del 2019 

 

Des del territori, durant més de 12 anys, la societat civil i les administracions locals i 

comarcals, hem estat reclamant el reconeixement del Penedès com a vegueria, com a 

regió de Catalunya. I ho van reivindicar per història, però principalment com a eina 

necessària d’autogovern, gestió i planificació, fonamental per aproximar a la ciutadania 

i al territori els òrgans de presa de decisió. 

Així mateix, aquesta capacitat de gestió unificada a tota la vegueria és fonamental per 

superar el perjudici històric que ha suposat la divisió del Penedès en tres regions de la 

Generalitat de Catalunya, i dues províncies de l’estat. 

Per fi, el passat dia 8 de febrer de 2017 el Parlament de Catalunya acordà la 

modificació de la Llei de Vegueries del 2010 per tal d’incorporar el Penedès com una 

unitat territorial amb caràcter de vegueria, constituïda per les comarques de l’Anoia, 

l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. 

El Penedès queda doncs configurat com una vegueria més en el marc de la nova divisió 

territorial del nostre país, amb dret a disposar d’un Delegat del Govern i la 

descentralització dels serveis territorials dels diversos Departaments. El passat mes de 

juny del 2018, amb l’adveniment d’un nou Govern de la Generalitat de Catalunya, es va 

nomenar el Delegat del Govern del Penedès, així com a la resta de Delegacions del 

Govern.  

Complert aquest requisit, es va fent urgent la implementació del dret del Penedès a 

tenir desplegats en el seu territori els diferents serveis territorials de la Generalitat, les 

seves eines d’autogovern, de programació i planificació territorial en clau veguerial. A 

part del nomenament del Delegat del Govern, no s’ha fet cap tipus de descentralització 

dels esmentats serveis territorials dels Departaments de la Generalitat, tal i com 

succeeix a la resta de vegueries de Catalunya. Aquesta descentralització permet al 

territori tenir una interacció entre les necessitats locals i comarcals, i les del país. 

El Penedès, com a territori d’uns 2.000 km
2
 i una població actual de prop de 500.000 

persones necessita el desplegament administratiu del govern del país de forma que 

pugui gestionar i planificar des del propi territori. Mantenir la Delegació del Govern 

nua, sense cap servei territorial desplegat suposaria que el reconeixement del Penedès 

com a vegueria ha estat un acte merament simbòlic sense cap contingut efectiu. 

La Vegueria Penedès necessita serveis territorials propis que tractin d’una forma 

conjunta i coordinada els aspectes urbanístics, sanitaris, d’infraestructures, 

d’ensenyament, de comunicacions, etc. de forma que es constati una aproximació del 

govern a la ciutadania i a les seves necessitats.  



Entenem les dificultats que estem vivint en l’ordre pressupostari, però això no ha de 

ser excusa per limitar el desplegament de la Vegueria del Penedès, ja que moltes 

decisions no estan vinculades només a l’aprovació del pressupost de la Generalitat. 

Per tot l’exposat, les alcaldesses i els alcaldes de la Vegueria del Penedès, els 

presidents i presidentes dels Consells Comarcals de l’Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès 

i Garraf DEMANEM al President de la Generalitat de Catalunya i al seu Govern que 

prengui els acords oportuns per tal de dur a terme el desplegament al Penedès dels 

serveis territorials dels diferents Departaments de la Generalitat. 

El Vendrell, Vil·la Casals, 14 de març de 2019.     

 

 


