
Disseny d’un model de gestió avançada dels polígons i zones industrials de Terrassa / 5

1 NOTA PRÈVIA: QUINS POLÍGONS D’ACTIVITAT
VOLEM PER A LES NOSTRES CIUTATS?

En la discussió i reflexió sobre la situació dels polígons industrials al nostre país es
solapen contínuament una gran diversitat de perspectives d’anàlisi i posicionaments de
partida. Diríem que és un tema on allò que és comú és una insatisfacció generalitzada
però, al mateix temps, es fa molt difícil identificar correctament el problema que es vol
abordar, perquè durant massa temps i en massa aspectes s’ha viscut d’esquenes a la
realitat de les zones d’activitat.

Considerem que hi ha dos enfocaments que cal bandejar perquè no conduiran ni a
prendre les decisions que cal en el nivell polític-institucional ni a identificar i
implementar solucions factibles. El primer d’aquests enfocaments és el de buscar i
esperar trobar la ‘solució’ al problema del polígons en els propis polígons. És
l’enfocament de mirar endins. Pot ser útil per abordar alguns problemes concrets, però
difícilment per evitar que aquests es reprodueixin en el futur. El segon enfocament és
el de l’enfocament parcial, aquell que substantiva un únic problema (sia la mobilitat, la
seguretat, els serveis o qualsevol altre) i l’analitza en profunditat identificant solucions
(propostes, plans, etc) també parcials. És un enfocament molt racional però que
difícilment troba l’aixopluc institucional real i les complicitats i compromisos entre els
afectats.

Considerem, i aquesta és la base de l’enfocament que orienta, ordena i vol donar valor
a aquest treball, que ja fora hora que els municipis decidissin quines zones d’activitat
volen tenir. Exactament igual que decideixen molt acuradament quines zones
residencials tenen. És a dir, no solament en termes de paràmetres urbanístics;
fonamentalment en termes de perfil de ciutat i de posicionament estratègic i territorial.

Només en aquest marc prenen cos les decisions sobre els polígons d’activitat i
l’hipotètic model de gestió a adoptar. Allò que primer cal configurar és la resposta a la
pregunta: perquè volem un model de gestió?. I la resposta ve donada no solament en
termes funcionals; és a dir, relacionats amb les característiques de les infraestructures,
dotacions i serveis quotidians dels polígons; sinó també i en primer lloc en termes de
les opcions i vocacions de desenvolupament de la ciutat.

Hi ha prou justificacions i de prou valor per donar sentit a les decisions i recursos que
caldrà esmerçar en la gestió dels polígons d’activitat si i només si les entenem en
aquesta perspectiva.
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