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ELS ESCENARIS ESTRATÈGICS DE 
TERRASSA 
Xarxes intermunicipals i eixos de desenvolupament 
 
 
 
Introducció 
 
Des de l’eclosió de la planificació estratègica a Catalunya, Terrassa ha estat 
directament o indirectament lligada a processos de planificació territorial que 
s’han fonamentat en aquella metodologia; alguns adreçats a la planificació 
estratègica pròpia (la interna de la ciutat), d’altres a la projecció i al paper de 
Terrassa en els seus diferents contextos territorials extramunicipals, exercint en 
ocasions la seva indiscutible vocació de lideratge. De fet Terrassa ha participat 
(o està participant) en 47 o més xarxes intermunicipals 1. 
 
En qualsevol cas, les xarxes que suposen la seva imbricació amb els territoris 
més pròxims han prefigurat fonamentalment tres escenaris d’iniciativa pública i 
un de privada: l’Arc Metropolità de Barcelona, l’Eix de la B30, l’Eix 
Estratègic de l’E9 i la plataforma patronal Fem Vallès. S’adjunten com 
Annex II a aquestes ralles, fitxes comprensives de la informació essencial que 
es disposa sobre aquestes xarxes en concret 2.   
 
A banda, es tracta també, en sengles fitxes, la informació bàsica sobre el Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona (PEMB) i el Consorci per a l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO). 
 
                                                 
1 Tal com nosaltres extraiem de RIERA, Pilar, i MALLARACH, Jordi, Xarxes de ciutats intermèdies de 
Catalunya, conferència i documents de presentació de resultats a la 1a reunió d’indicadors estratègics de 
Seguiment Municipal de la xarxa El Perfil de la Ciutat, Vic, juliol de 2006 (després convertit en el 
document RIERA, Pilar, i GANAU, Joan, Xarxes de ciutats a Catalunya, Barcelona, Diputació de 
Barcelona, 2009, 226 pp.), i com vam recollir a l’article de presentació de l’Informe de Conjuntura de 
Terrassa 2007: “Terrassa, economia de xarxa”. Passat el temps des d’aquell estudi notablement oportú, 
no s’ha dut cap control específic sobre el nombre de xarxes en les que participa Terrassa ni sobre si 
funcionen o si agonitzen, o si han deixat d’existir. No hi ha un registre a l’Ajuntament sobre aquest 
particular, que no sigui el relacionat amb xarxes de caire internacional que porta el Departament de 
Relacions Europees i Internacionals. 
2 En aquest informe només es tracta les xarxes en els escenaris de proximitat i posicionament territorial. 
No tracten d’altres, com les d’ordre internacional (com seria el cas d’Eurocities) o les de tipus sectorial 
(ACTE, APTE, XPCAT, Xarxa del Turisme Industrial, etc). 
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En aquest document tractarem de sintetitzar les coincidències i les divergències 
entre aquelles xarxes, per concloure possibles vies de connexió que avoquin 
més eficiència i més efectivitat dels esforços esmerçats, ja que la participació 
en més d’un àmbit que pot ser coincident pot revelar certs cansaments en tant 
en el mètode com en els propòsits. 
 

 
Característiques: coincidències i/o divergències 
 

1. Economies de xarxa.- Les quatre xarxes representen escenaris 
territorials que es basen en eixos viaris i/o de comunicacions, així, per 
tant, relacionats amb la logística de transport o de mobilitat lligada amb 
un o diferents nuclis de primer ordre, com Barcelona (en tots els casos) 
o Tolosa de Llenguadoc i la resta de la xarxa urbana europea (en el cas 
de l’Eix de l’E9). Estem, per tant, abonant-nos a la teoria per la qual, en 
els darrers anys, a banda d’economies d’aglomeració també s’han 
desenvolupat economies de xarxa, això és instal·lant-se, a banda de la 
jerarquia del rank size de la xarxa urbana generada pel centre director, 
relacions horitzontals d’intercanvi més o menys singular i al mateix nivell 
entre ciutats de rang secundari, semblant i/o exercint funcions de 
subcentralitat regional o comarcal (de fet, definint sistemes i subsistemes 
urbans). Aquestes relacions s’estableixen gràcies al desplegament 
d’infraestructures de transport i de comunicacions, que fa que 
l’estructura sigui més mallada, permetent l’horitzontalitat de relacions i 
també el plantejament d’interessos comuns en les seves polítiques de 
desenvolupament econòmic. I això succeeix també en el cas d’entitats o 
institucions privades, fet que mostra la importància de la territorialitat en 
els principis del desenvolupament econòmic. 

 
2. Xarxes de consens i aliances.- Les xarxes se suporten sobre el principi 

de l’interès comú i/o del consens. Malgrat l’èmfasi que es posa en els 
documents sobre qui pren la iniciativa o el lideratge essencial, en totes 
elles es posa de manifest que es pretén una aliança estratègica 
supralocal, que, per definició, significa no només engrescar en aquest 
cas el màxim de poders públics locals, sinó també involucrar al màxim 
les forces vives que cadascuns dels municipis participants, atès la seva 
finalitat dirigida cap al desenvolupament econòmic dels territoris. I 
viceversa, quan es parla de la iniciativa purament privada de les 
organitzacions empresarials que pretenen influenciar sobre la decisió 
pública local o supralocal. En essència ha de ser, doncs, el mateix: 
aconseguir entre totes les institucions el màxim d’avantatges en les 
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inversions o processos que han de fer instàncies superiors; així, per tant, 
una presa de responsabilitat pública territorial en tots els casos. 

 
3. Les infraestructures com a denominador comú.- Les infraestructures 

són el denominador comú i/o central en tots els casos. Totes quatre 
xarxes parlen d’infraestructures. En algunes més que en d’altres, perquè 
la possibilitat de fargar les estratègies es basen en la seva millora o (el 
clam per a) la implantació de les previstes (però sovint inexistents). La 
xarxa que fa més èmfasi en les infraestructures i l’ordenament del 
territori i ho fa de forma més precisa és l’Arc Metropilità. 

 
Els casos de la B30 i de Fem Vallès coincideixen sobre l’aprofitament 
d’una infraestructura central ja existent i que vertebra les principals 
relacions horitzontals, a l’entorn de les quals s’erigeixen en lobby 
territorial. Per tant, estan actuant més en el curt termini, en el què ja hi 
ha, i parlant sovint d’objectius més tàctics que estratègics, en termes 
més de rendibilització/optimització dels recursos existents que en crear-
ne de nous. 
 
En els altres dos casos, les infraestructures són incompletes o fins i tot el 
desig de la seva implantació és l’objectiu nuclear, per tal com el 
plantejament estratègic més ampli o integrat dependria de la conclusió 
de la connectivitat desitjada, que, de fet, defineix nous espectres de 
relació horitzontal focalitzada en augmentar la transversalitat territorial. 
Aquest és el cas de l’Arc Metropolità, on el plantejament és realment una 
aposta al llarg termini i de caire molt més estratègic, no només en clau 
del món local, sinó cercant una clara funcionalitat en l’estructura 
territorial de la RMB i, en definitiva de la xarxa urbana de Catalunya. La 
visió és, doncs, una altra. 
 
La construcció dels diferents trams de la B40 i de les connexions entre 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú (antic IV Cinturó), que 
consolidaria infraestructuralment l’Arc Metropolità ha topat amb diferents 
resistències, entre elles la de Sabadell, un dels socis més importants de 
la xarxa. Ara, l’actual situació de l’agenda d’inversions retarda, amb 
calendari incert, l’avenç de les obres (en l’actualitat tan sols és operatiu 
la ronda nord terrassenca). 
 
L’Eix de l’E09 té les mateixes traces (encara que notablement menys 
treballades conceptualment), també presentant discontinuïtats 
infraestructurals o necessitats de millora, que tenen com a gran interès 
per a Catalunya l’enllaç amb el gran nucli tecnològic aeroespacial de 
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Tolosa de Llenguadoc, i per als occitans, el gran mercat i atracció de la 
important capital catalana. S’entén que fomentant la proximitat en termes 
de temps entre aquell nucli productor i els centres industrials catalans, 
hauria de poder-se’n obtenir algunes aliances estratègiques de primer 
ordre, actuant com a subministradors d’aquell sector, participant del seu 
coneixement i la seva tecnologia, fins i tot per a arribar a allotjar un 
centre de producció lligat directament amb la indústria aeroespacial. 
 
Des de la perspectiva local, però, l’eix de l’E9 també presenta força 
interès per a la mobilitat de la gent, ja sia per causa de treball o negocis, 
d’actes de comerç o turisme o, fins i tot d’estudi o recerca. El 
plantejament també és, per tant, a un termini molt més llarg i abasta una 
estratègia que interessa les polítiques de cooperació transfronterera de 
Catalunya i del Migdia occità. El paper de Terrassa, per tant, ja sigui per 
interès industrial com per ser porta de la RMB, esdevé en aquell conjunt 
un clar agent impel.lidor de polítiques nacionals. 

 
4. Diferències d’escala, però no incompatibles.- No obstant la 

coincidència en la generació d’estructures de xarxa, cadascuna d’elles 
presenta algunes diferències pel que fa a l’escala i que, com hem vist, 
determinen les visions o les perspectives de l’estratègia. Així el marc de 
l’Eix B30 i Fem Vallès s’inscriu en el gran corredor vallesà, i molt en 
concret a l’entorn de l’autopista bypass de Barcelona, i per tant, en 
aquesta restricció. Estem, per tant, davant d’una política de Vallès, que 
es basaria fonamentalment en les ciutats de Martorell, Terrassa, 
Sabadell i Granollers, és a dir, la porció central de l’Arc Metropolità. De 
fet, de Martorell a La Roca del Vallès, es reconeix la màxima 
concentració industrial de Catalunya, així com també on es reuneix la 
principal oferta e sòl i sostre d’activitat econòmica del país, essent, com 
resa el títol del recent llibre dels professors Solà, Termes i Sáez, “el 
motor productiu de Catalunya”. La perspectiva és, doncs, molt més 
comarcalista. Els municipis socis de la B30 en l’actualitat reuneixen 
aproximadament 1.032.000 hab., i representarien un 45% del pes 
demogràfic de l’Arc Metropolità. 

 
L’abast de l’Arc Metropolità va més enllà, incorporant no només l’àrea 
central de la 2a corona barcelonina, sinó el dos extrems estratègics que 
tancarien el semicercle productiu de la RMB, i abasta en aquest moment 
una població comarcal aproximada de 2.300.000 habitants (el 45% de la 
RMB). L’interès és, doncs, completar aquella corona i dotar-li d’una 
estratègia comuna que abundi en els relacions horitzontals i transversals 
dels districtes industrials de la perifèria barcelonina (de fet, la Corona 
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Industrial de Barcelona), des de la perspectiva de l’ordenament físic del 
Pla Regional Metropolità de Barcelona i també des de la perspectiva 
estratègica complementant i/o discutint allò que s’està traçant a l’entorn 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del seu Pla Estratègic Metropolità, 
on no hi forma part cap de les ciutats de l’Arc Metropolità (encara que se 
les hagi invitat com a observadores). 
 
Com ja hem dit, l’amplitud de l’operació de l’Eix Estratègic de l’E9 és 
transfronterer, per tant en una dimensió que s’enquadra en les polítiques 
europees dels municipis participants, de disposició perpendicular als 
altres eixos i, per tant, també complementària. 
 
Malgrat la diferència d’escala, no sembla que això representi cap 
incompatibilitat insalvable, per entendre la intersecció tant amb l’Eix de la 
B30 com amb l’Arc Metropolità, i amb aquella intersecció el paper central 
de Terrassa. 

 
5. Definició d’objectius.- Els objectius de totes les xarxes són força 

amplis, malgrat algunes someres concrecions. El que sembla més clar, 
el de Fem Vallès, que insta a influir sobre la presa de decisions de les 
administracions públiques (fer de lobby empresarial i, per tant, dels 
interessos privats), no deixa de ser un objectiu molt ampli, on hi podria 
cabre tot el que fos d’interès per al desenvolupament de les finalitats 
dels grups patronals que hi prenen part. 

 
Els objectius de les xarxes d’iniciativa pública també cerquen en el fons 
el concert i l’aliança entre agents, aspecte bàsic en els processos de 
planificació estratègica. Per tant, les organitzacions empresarials poden 
defensar els seus interessos davant mateix de qui ha de resoldre part 
dels aspectes, però també poden trobar recolzament de l’administració 
local en la defensa d’objectius davant d’administracions superiors. En tot 
cas, la concurrència i és i també la possibilitat de suport mutu. 
 
A banda dels temes d’infraestructures, totes les xarxes també parlen del 
desenvolupament del potencial econòmic i la reactivació econòmica. En 
això no hi hauria cap incongruència d’interessos. En els seus inicis la 
xarxa de la B30 feia èmfasi en el desenvolupament conjunt de l’espai de 
polígons, i de fet, la seva principal fita va ser la creació del Catalonia 
Innovation Triangle (CIT) com a Consorci de Promoció de la B30 format 
pels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Rubí, 
amb un clar interès de beneficiar els espais industrials de tres municipis 
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concrets. El plantejament actual de l’Eix B30 va més enllà de la 
promoció industrial d’aquests municipis. 
 
L’Eix de la B30 defineix la seva comesa principal en el desenvolupament 
econòmic dels membres, incorporant estrictament, a banda del vector 
territori (on inclou els aspectes de infraestructures, mobilitat i usos del 
sòl), també un capítol de coneixement (que concreta en els aspectes de 
formació) i el d’innovació (on hi entraria tot allò relació amb el talent i la 
retenció de talent, la transferència de coneixement i tecnologia, però 
també les relacions entre empresa i universitat, a través dels municipis 
que actuarien com a mitjancers). En aquests aspectes, potser l’eix B30 
és bastant més puntual i obert. Malgrat això, quan s’entra en matèria 
més concreta, es posa de manifest certa repetició de funcions o 
objectius ja exercides per altres ens supramunicipals, més formals, com 
el Consell Comarcal o el Consorci per a l’Ocupació (COPEVO), o d’altres 
instruments estratègics com els Pactes per a l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica o els Plans d’Innovació a escala local (que curiosament no 
ha tingut en compte en els seus primers documents relatius a aquesta 
matèria transversal). 
 
Estimem que tot allò que es tracta en el Fem Vallès es podria trasplantar 
a l’Eix de la B30 i, a la vegada, el treball d’aquest podria ser 
perfectament extrapolable a les finalitats de l’Arc Metropolità, sense 
causar en el fons cap tipus de contradicció que no sigui la repetició 
d’estructures i de reunions.  

 
6. Qüestions de forma.- Les quatre xarxes de proximitat també es 

caracteritzen per la seva manca de personalitat jurídica pròpia, pel seu 
caràcter poc formalitzat, com acostuma a passar amb la majoria de 
xarxes intemunicipals. De fet, els lligams es basen en la signatura d’un 
conveni, que fixa els compromisos d’entrada, però que, en cap moment 
assegura la continuïtat al llarg termini. A més, aquest extrem pot suposar 
importants dificultats per a la presa de decisions i per a la seva 
implementació, car per a donar qualsevol pas cal la signatura de tots els 
membres de la xarxa. 

 
L’Arc Metropolità ha tractat d’arribar a constituir-se com a associació, 
però no ha estat possible, principalment a causa dels canvis en els 
posicionaments estratègics d’alguns dels seus membres. La B30 ho està 
tractant de gestionar en aquests moments, segurament a imatge del que 
han fet tant el Pacte Industrial com el PEMB, que han adoptat la figura 
simple d’associació privada i, per tant, erigint-se en una entitat. El 
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COPEVO, com el seu nom indica, adoptà la figura del consorci prevista 
en la legislació en matèria de règim local, com a evolució des dels 
Pactes Territorials per a l’Ocupació que es basaven en convenis. 
Segurament el pas cap a la institucionalització es dóna quan la xarxa 
passa a fer accions més enllà de ser únicament un “fòrum de debats”. 

 
7. Lideratge i protagonisme en el territori.- Una de les mares de la 

qüestió de la proliferació de xarxes diferents que ens certs punts se 
solapen, és l’exercici del lideratge en l’entorn metropolità. Fem Vallès, a 
iniciativa de la CECOT, és fonamentalment una posició de força de la 
patronal en el territori, que s’ha de lligar amb la una política de 
preponderància corporativa en l’espectre regional, segurament en 
aquella perifèria barcelonina. 

 
Pel que fa als lobbies d’iniciativa pública, el lideratge de Terrassa en les 
operacions més macro de l’Arc Metropolità i de l’Eix Estratègic de la E09 
és indiscutible, en tan que lloc central i com a porta nord de la RMB, ja 
sigui per la seva posició geogràfica, ja sigui per la seva significació 
demogràfica (ciutat més poblada més enllà del conglomerat barceloní), 
ja sigui per l’activitat relacional i la generació de xarxes de tota mena de 
les seves institucions, ja sigui per la seva importància en els 
ensenyaments superiors tècnics i esdevenir la primera ciutat 
universitària després de Barcelona. L’oportunitat de lideratge de 
Terrassa conté una concepció funcional beneficiosa per a la vertebració 
territorial de la RMB i del país. Fins i tot posada de manifest en 
l’activisme de la CECOT. 
 
L’arrogació de l’Eix de la B30 (inicialment liderat per Sant Cugat) per part 
de Sabadell sembla derivar-se de l’exercici un contrapès territorial, a la 
pèrdua de punts com a lloc central, per tal com s’allunya de 
l’encreuament de xarxes d’infraestructures estratègiques, quan Terrassa 
se n’apropa, posició que encara quedarà més reforçada per la B40, quan 
arribi a completar-se.  
 
Sembla que l’aposta de Sabadell es decanta per l’aprofitament dels 
nexes establerts per infraestructures ja existents a l’entorn de la B30, en 
els quals Terrassa no hi ha estat present des del principi. L’activisme de 
Sabadell en el desenvolupament d’aquesta xarxa ha estat, molt 
dominant, fent pivotar principalment el nucli de la xarxa sobre estructures 
ja en funcionament; el CIT, el Parc Científic pròxim a la UAB i el Sincrotó 
Alba, per tant fent pivotar la xarxa en el seu sistema urbà. La xarxa B30, 
a més, ha volgut expressament convidar tots els municipis, petits i grans, 
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que defineix la ruta viària, així com el màxim dels seus agents i 
institucions (patronals, universitat i centres de recerca, parcs tecnològics, 
centres tecnològics, sindicats, etc), maximitzant la participació d’aquests, 
malgrat els actes als quals s’ha assistit (Martorell i Mollet), el dirigisme 
sabadellenc ha estat més que notori. 
 
L’emergència de l’Eix B30, a més, coincideix amb un cert decaïment de 
l’Arc Metropolità, per raons del clima inversor, a la vegada que per 
deserció per raons polítiques de Vilafranca del Penedès, peça essencial 
del perímetre industrial barceloní. També coincideix amb l’embranzida 
del nucli Fem Vallès de les patronals, centrat en l’entorn vallesà, que 
se’ns dubte complementa el discurs possibilista de la B30, davant de la 
futurible B40, l’aturada de la qual perjudica el discurs de l’Arc. 
 
Malgrat això i com abans s’ha dit, no hi ha res que impedeixi una 
convergència entre l’Arc Metropolità i l’Eix B30, car els enfocaments 
serien d’aplicació als interessos de tots els seus membres, amb 
actuacions que podrien ser perfectament compartides, per exemple en el 
camp de la recerca aplicada a la producció, entre d’altres coses perquè 
ambdues organitzacions es deuen també a l’interès general de 
l’estructura metropolitana.  
 

 
Conclusions i propostes 
 
Terrassa, lloc central, centre de xarxes territorials 
 

Es posa de manifest l’extrema activitat de Terrassa en participar en 
xarxes intermunicipals transnacionals, però també nacionals, que li ha 
aportat entre d’altres coses, intercanvi d’experiències i coneixements, 
acords de col·laboració i possibilitats de finançament3. Especialment la 
participació en xarxes nacionals (les més pròximes) permet a Terrassa 
jugar un paper cabdal en l’estructuració de les economies de xarxa que 
complementen les jeràrquiques a l’hora d’ordenar el territori en la RMB, 
considerant el rol importantíssim de la 2a corona industrial i de Terrassa 
com a lloc central dins aquella. 

 
 
                                                 
3 Terrassa és la segona ciutat catalana que participa de més xarxes interterritorials, per darrere només de 
Barcelona (vid. RIERA, Pilar, i MALLARACH, Jordi, opus cit). I també a RIERA, Pilar; DURÀ, Antoni, i 
HAAS, Carlos, La participació de les ciutats de la província de Barcelona en Xarxes de ciutats europees, 
Bellaterra, 2009, 45 pp. 
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Avançar cap a agendes conjuntes en continguts compartits 
 

Tanmateix, la proliferació de marcs de relació o xarxes de proximitat 
diferents, però amb objectius similars, arrenglerats o complementaris, 
pot arribar a fer-les ineficients, i molt especialment inefectives, pel que fa 
a la inversió de temps de personal i debat sobre temes similars (per no 
dir idèntics). Seria bo avançar cap a una convergència dels continguts de 
les plataformes, de forma que, sense atemptar contra el dret a la lliure 
associació, s’establissin lligams entre xarxes, de cara a compartir, quan 
s’escaigui, debats i discussions sobre el desenvolupament d’eixos 
estratègics d’interès comú, i abundar encara més en economies 
d’escala. Això sense perdre’s de vista que algunes xarxes territorials no 
deixen de ser un centre d’altres xarxes. Es tracta de no repetir accions, 
en ares a propiciar economies d’escala. 

 
Per exemple allò que es planteja per a la política de recerca i innovació 
del Eix de la B30 és perfectament extrapolable a d’altres ciutats o 
territoris de l’Arc Metropolità, atès el seu caràcter marcadament 
industrial. 

 
Pel que fa a les dues xarxes de proximitat inserides en la lògica de la 
RMB i del seu paper en els instruments o processos de planificació, és 
recomanable l’establiment d’una agenda conjunta per a l’organització 
d’activitats o projectes compartits, que no malmetin el paper de les 
ciutats en el lideratge territorial i eliminin qualsevol amenaça de disfunció 
o solapament, i molt més de competència en el pool de les mateixes 
ciutats, de cara a compartir encara més els esforços i les funcionalitats i 
també els lideratges. 

 
Terrassa, difusora d’informació i d’expertesa sobre xarxes 
 

La participació a una o més xarxes pot permetre a Terrassa ser difusora 
d’informació estratègica, de primera mà, sobre conclusions preses per 
altres xarxes concomitants (però també aplicable en les xarxes sectorials 
i transnacionals), de forma que l’exercici de la transparència sobre 
aquella informació, juntament amb la seva posició central augmenti 
encara més la seva consideració de ciutat líder. El mateix es podria dir 
en el camp de la metodologia de gestió i de treball mancomunat. Això es 
podria materialitzar en convertir Terrassa en el centre de debat i estudi 
de l’economia de xarxes. 
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Mantenir la visió sobre futuribles i 
sobre la integralitat de les polítiques territorials 
 

Seria un error perdre la perspectiva sobre les estratègies basades en 
possibilitats futuribles atenent només a les perspectives més tangibles 
possibilísticament, especialment si el futur local depèn de que tard o 
d’hora s’acompleixin. En això és important mantenir la idea de centre 
director, de cruïlla, entre xarxes basades en eixos de comunicacions 
generals que conformen els nexes del sistema urbà de Catalunya. 

 
Malgrat la importància dels futuribles, l’èmfasi en els aspectes de política 
territorial i infraestructures és notablement esbiaixat en el cas de l’Arc 
Metropolità. A banda d’una funció marcadament fonamentada en la 
necessitat de connectivitat en l’orla metropolitana i d’ordenació del 
territori, també seria molt important abundar més en els continguts 
referits a la regeneració de l’economia productiva, en l’especialització de 
les activitats innovadores i també en les polítiques d’empresa dirigides a 
pal·liar les grans bosses de desocupació en el territori. 

 

 TRULLÉN, J... 2005 

Principals centres  
Relació residència-treball 
excloent Barcelona 
2001 

Font: Boix i Trullén, 2004. Afegits 
en vermell i verd, de l’OESST 

Arc Metropolità 

Segon Arc 

Eix E9 
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Potenciació de l’Eix Estratègic de l’E9 i dels lligams amb altres arcs 
 

És evident que la centralitat en la cruïlla entre eixos situa a les ciutats 
pròximes en nous llocs centrals, de la qual cosa el sistema urbà de 
Terrassa en constituiria un de clau, essent centralitat entre l’Arc/B30 i 
l’Eix de l’E9 que els hi seria perpendicular. Si la centralitat en aquest 
sistema de lobbies territorials pot dependre d’aquesta cruïlla, caldria, 
doncs, abonar-se a la dinamització i potenciació de l’E9. 
 

Esquema estratègic general de la posició del 
sistema urbà de terrassa al respecte dels eixos territorials E09 i B30 

 

B30-AP7-E15

C16-E9

N II

 
 

De la mateixa manera que el punt central de l’Arc descansa a Terrassa, 
el del 2n Arc (o 3a Corona Industrial), en l’estructura urbana de 
Catalunya (a la llum de la lògica de les comunicacions l’Eix Transversal) 
rellançaria el mateix paper de lloc central per a Manresa, que 
esdevindria reforçada, juntament amb la capitalitat de la Regió Central. 
La necessitat d’aliances i de més cooperació directa amb Manresa es 
revetlla també estratègica per a Terrassa, i molt en concret en la 
dinamització de l’Eix de l’E9.  
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Cohesió i activitat conjunta del sistema urbà de Terrassa 
 

Ens pot semblar també cabdal que, a banda de mantenir les relacions en 
el sí de cadascuna de les xarxes de relació, s’abonin encara més les 
activitats que donin cohesió a allò que Terrassa considera territoris 
del seu sistema urbà, molt probablement suscitant camps de reflexió 
estratègica o aspectes d’exprés conveni, per exemple en matèria de 
polítiques d’ocupació, sistemes d’informació o marketing territorial en 
aspectes concrets, com en temes d’índole ambiental o d’augment de la 
qualitat de vida urbana (per exemple, manteniment de corredors 
ecològics, mobilitat, transport públic, etc, etc). De fet, aquest aspecte ja 
es defensa en les funcions essencials de l’Arc Metropolità, que 
exhortava al treball dels membres en l’estructuració dels propis sistemes 
urbans i que àdhuc poden anar més enllà, per exemple, determinant les 
bases territorials d’un 2n Arc (o 3a Corona Industrial), en l’estructura 
urbana de Catalunya, mitjançant la lògica de les comunicacions l’Eix 
Transversal. Aquestes estratègies han d’impregnar la consciència de tots 
els municipis que integren el sistema urbà. 

 
 
Més dinamització i visualització de les xarxes liderades per Terrassa 
 

La vida i la funcionalitat d’aquestes xarxes depèn en gran mesura de la 
seva dinamització i de la seva visualització. Dinamització en el sentit de 
mantenir activitat constant en les matèries per a les quals la xarxa ha 
estat creada, o per a afegir-n’hi més, els que calguin, perquè la flama no 
s’acabi apagant per manca d’interès o de credibilitat (sovint present en el 
caràcter repetitiu dels temes a tractar, poc concrets, poc efectius, massa 
centrats en l’acció dels poders públics i poc en la societat civil i en 
l’entramat empresarial). En aquest aspecte, l’embranzida percebuda 
aquest any en el cas de l’Eix de la B30 es materialitza en un programa 
estructurat, amb contingut de debat que ultrapassa els aspectes 
infraestructurals i fonamentat en actius existents (tot coincidint, per 
exemple amb els interessos de la iniciativa patronal Fem Vallès), i, 
malgrat en molts aspectes temàtics és bastant repetitiva, està atorgant a 
la ciutat que s’ha arrogat a la pràctica la coordinació, un renovat 
lideratge, protagonisme i centralitat (que segurament pateix d’un marcat 
dirigisme, car la resta de municipis sembla anar molt a remolc d’un 
paquet de propostes perfectament traçat). A això hi acompanya força la 
seva visualització, en la mesura que els resultats dels treballs, a banda 
de tenir interès per al territori, tenen efectiu ressò mediàtic.  
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Necessitat de la institucionalització de les xarxes 
 

Finalment, malgrat les dificultats de gestió per raons d’estratègia local o 
de finançament, la maduresa de la xarxa s’hauria de trasplantar a 
l’adquisició d’una figura legal que aporti personalitat jurídica pròpia a la 
xarxa, de forma que faciliti la seva gestió. 
 
A banda d’això, potser es podria pensar en propiciar un major 
reconeixement institucional en l’àmbit de la planificació territorial i de la 
planificació econòmica de l’Arc Metropolità de Barcelona, per exemple, 
per determinar un àmbit del planejament. 
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Annex II 
L’entorn metropolità de les xarxes 
 
 

 
 

Mapa dels escenaris estratègics en l’entorn metropolità 
2012 

 
 
 

AArrcc  MMeettrrooppoolliittàà - Pob. aprox. 
2.300.000 hab. (2011, 45% RMB) 

EEiixx  BB3300 - Pobl. aprox. 
Municipis 1.032.000 hab. 
(2010, 45% Arc, 20% RMB) 

RReeggiióó MMeettrrooppoolliittaannaa ddee 
BBaarrcceelloonnaa  - Pob. 5.079.181 hab. 
(2011, 67% CAT) 

ÀÀrreeaa MMeettrrooppoolliittaannaa - Pob. aprox. 
3.150.380 hab. (2011, 62% RMB) 

EEiixx  EE9900 - Pob. aprox. 2.000.000 
hab. (2011, part Cat sense BCN) 
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Evolució del usos del sòl a la RMB i a l’AMB 
1987 i 2004 

 

 
 

Font: CARRERAS, I., i PUIGGRÒS, Anna, Les tendències mundials i els seus impactes a les grans metròpolis,  
Barcelona, PEMB, gener 2012 
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Font: TRULLEN, J., et al., Anàlisi econòmica dels municipis de l’àmbit de la B30, 2012 
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Font: TRULLEN, J., et al., Anàlisi econòmica dels municipis de l’àmbit de la B30, 2012 
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Annex II 
Fitxes de les xarxes 
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ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA 
 
 
 
Membres inicials: 

Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, 
Granollers i Mataró. Totes capitals comarcals. 
Vilafranca abandona la xarxa a l’inici de la present legislatura, adduint 
incompatibilitat amb el projecte de la vegueria del Penedès. Sembla que 
Vilanova podria anar pel mateix camí atesa la seva vinculació, ja oficial, amb 
l’àmbit del Penedès. 

 
Àmbit territorial:  

Segona corona de la RMB. Estratègicament ho defineix la necessitat de millora 
de la connectivitat de les ciutats d’aquella corona, fonamentalment mitjançant 
l’autopista Orbital B40 (antic IV Cinturó). 
 
Població comarcal aprox. que abasta (2011): 2.300.000 hab. (45% de la RMB). 
 

 

Terrassa 

L’Arc Metropolità de Barcelona 
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Lideratge:  

Ajuntament de Terrassa 
 
Any d’inici d’activitats:  

1992 com a Segona Corona Metropolitana.  
Reactivat el 2002, amb la Declaració de Vilafranca. 

 
Personalitat jurídica:  

No en té de pròpia. Agrupació de municipis. 
Malgrat això s’intentà la constitució d’una associació, topant amb el desacord 
d’alguns dels membres 

 
Info gral: 

Web pròpia: http://www.arcmetropolita.org  
Web Ajuntament de Terrassa: 
http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbaWlCtLklQ1EI8s
w_i8hLtUOY4uIjjXlGw  

 
Funcions: 

Fonamentalment focalitzades a aspectes d’ordenament del territori, 
infraestructures i mobilitat: 

 

 

Sistemes urbans a la 2a Corona 
Metropolitana 
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1. Apostar per una política de mobilitat equilibrada i fonamentada en la 
intermodalitat 

 
o Prioritzar les vies de comunicació que uneixen les ciutats de la 2a corona metropolitana i 

aquestes amb la resta del territori, tant amb els sistemes urbans més pròxims, metropolitans, 
com amb els de la resta del territori català. 

 
o Aprofitar, racionalitzar i adequar al màxim les vies de comunicació ja existents, aplicant criteris 

de minimització d’impactes ambientals en el seu redisseny i de correcció dels impactes 
funcionals provocats pels peatges en algunes d’aquestes vies. Convé treure el màxim rendiment 
de les infraestructures existents i no pensar sempre amb més i noves vies per resoldre els nous 
problemes i requeriments dimensionals. 

 
o Entendre des de la lògica territorial i funcional el paper que l’autovia Orbital ha de jugar pel que 

fa a l’estructuració en xarxa del territori metropolità i molt concretament de les ciutats de la 
segona corona entre elles mateixes i respecte la ciutat central i les seves necessitats de 
mobilitat. Això no obstant, serà imprescindible plantejar la implantació de noves infraestructures 
viàries amb una molt acurada resolució de la problemàtica ambiental que la seva implantació 
pugui provocar. 

 
o La futura línia del tren d’alta velocitat amb les seves estacions constitueix un element fonamental 

per a la projecció exterior del territori i acabarà essent una peça clau de la seva estructura 
funcional. En aquest sentit, cal prestar especial atenció a les propostes definitives de traçat i 
disseny del recorregut del tren d’alta velocitat i de les seves infraestructures complementàries, 
així com a la proposta de construcció d’estacions amb criteris de servei a les ciutats de la 
segona corona i el seu radi d’influència; i assegurar l’accés amb transport públic des d’aquestes 
ciutats a la nova estació. La infraestructura al servei de les ciutats i no només el territori al servei 
de la infraestructura. 

 
o Alhora, potenciar els sistemes de transport públic per millorar la mobilitat metropolitana. 

Estendre el metro regional, els trens de rodalies, i prioritzar els autobusos interurbans; amb 
criteris d'intermodalitat i d’integració tarifaria. Completar la xarxa ferroviària de manera que en un 
futur sigui possible la relació entre ciutats amb el ferrocarril: l’eix Vilanova - Vilafranca, l’eix 
Papiol - Mollet, l’eix Granollers - Mataró, l’eix Terrassa - Martorell… 

 
o A més, preveure centres d’intercanvi modal de segon nivell, situats de forma descentralitzada; 

sens perjudici de que existeixi un gran centre de connexió intermodal, d’escala regional, en la 
conurbació de Barcelona. 

 
o Finalment, per garantir l’equilibri territorial, plantejar la planificació de les infraestructures de 

comunicació i d’intercanvi de dades, al mateix nivell que les infraestructures viàries i ferroviàries. 
Només així es podrà aprofitar al màxim el seu potencial en el terreny de la racionalització i 
control de la mobilitat. 

 
 
2. Reconèixer el paper de ciutats dinamitzadores del sistema metropolità. 
Enfortit els subsistemes urbans articulats a cada ciutat 

 
o La gestió territorial ha de reconèixer i potenciar els sistemes urbans que es configuren al voltant 

de les diferents ciutats mitjanes de l’entorn metropolità. És un fet, que cal reconèixer, que al 
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voltant de les ciutats mitjanes de la segona corona metropolitana s’articulen, de fet, diferents 
subsistemes urbans basats en la interdependència de determinats municipis a aquestes ciutats i 
en la capacitat d’aquestes de generar estructura suficient per garantir un desenvolupament de 
les parts suficientment integrat i equilibrat. 

 
o En aquest sentit, les àrees dinamitzadores del territori metropolità s’han de fer coincidir amb els 

nuclis urbans ja existents, reforçant les seves pròpies dinàmiques de creació de centralitats 
d’abast metropolità, i garantint un millor equilibri entre les necessitats de desenvolupament, el 
consum de sòl i l’augment de les demandes de mobilitat. 

 
o Aquest reforç de les dinàmiques de les pròpies ciutats s’ha de fer, bàsicament, apostant pel 

desenvolupament i rehabilitació dels seus centres urbans, millorant-ne l’accessibilitat i 
potenciant-hi els serveis i les activitats terciàries i productives; o, i només complementàriament, 
en la lògica de les noves àrees de serveis definides per cada subsistema urbà en funció de les 
dinàmiques generades per les noves comunicacions i per la millora general de l’accessibilitat. 

 
3. Potenciar la rehabilitació dels teixits urbans existents front els 
creixements en extensió 

 
o Les propostes de gestió territorial i de definició d’un model metropolità, han d’incidir, d’una forma 

essencial, en el foment d’aquelles actuacions que ajudin als processos, generalment complexes, 
de renovació i millora dels teixits urbans preexistents; tant els centrals i històrics, com els barris 
que van estendre la ciutat i que cada cop més requereixen d’intervencions per garantir la seva 
adequació a la demanda urbana i prevenir-los de processos de degradació de difícil reparació. 

 
o Aquests processos de renovació i millora s’han de plantejar tant des del punt de vista de les 

infraestructures, els serveis, les dotacions públiques i privades; com des de la rehabilitació de 
l’habitatge i la creació de noves centralitats millorant l’estructura interna dels barris i obrint-los al 
conjunt de la ciutat. 

 
o Tenir present, en tot moment, l’especial importància que aquests teixits urbans preexistents 

tenen en el desenvolupament i consolidació de les ciutats mitjanes de la regió metropolitana. La 
seva regeneració i rehabilitació, han de permetre evitar noves i extensives ocupacions de sòl 
lliure, o la creació de nous nuclis residencials segregats i artificiosos, agreujant els problemes de 
mobilitat, de dèficits dotacionals i, essencialment, d’articulació social. La ciutat, regenerada, 
oberta i diversa; front la consolidació de barris degradats, aïllats i moltes vegades excessivament 
especialitzats. 

 
4. Descentralitzar els equipaments, les dotacions i les funcions de 
capitalitat. Desenvolupar un model en xarxa per a la distribució de 
funcions 

 
o Disposar dels instruments necessaris per tal que el sistema de ciutats mitjanes de la regió 

metropolitana, les de la primera i segona corona a l’entorn de Barcelona, situades sobre els 
principals eixos de comunicació que els garanteix una bona accessibilitat; tinguin de forma 
efectiva funcions de capitalitat. En aquest sentit, serà convenient la descentralització de 
dotacions, serveis i funcions, de caràcter singular i d’abast o interès nacional i internacional; per 
tal d’evitar que totes aquestes activitats es desenvolupin i es concentrin a la ciutat central del 
sistema. 
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o El desenvolupament d’un model en xarxa, la xarxa de ciutats metropolitanes; acostarà 
efectivament els serveis i les dotacions a les demandes dels ciutadans i ciutadanes del conjunt 
de l’àmbit i corregirà la tendència a la congestió funcional i de mobilitat de l’àrea central del 
sistema. Aquest model, entre altres coses, ha de permetre que la ciutat central del sistema, 
Barcelona, adquireixi la veritable dimensió de capital europea; resolent, amb un encaix territorial 
més ampli, les problemàtiques funcionals que es puguin derivar de la seva dinàmica de 
transformació i especialització. 

 
5. Protegir de forma efectiva els espais oberts. Preservar la identitat del 
territori 

 
o Els espais lliures i oberts al voltant de les ciutats de la segona corona metropolitana, són, cada 

cop més, espais estratègics respecte els quals és imprescindible garantir-ne la preservació i fer 
possible polítiques actives de regeneració i millora. Cal controlar la tendència a l’ocupació del sòl 
al servei de l’extensió de les ciutats, tant per usos urbans com per a la implantació de noves 
infraestructures i activitats induïdes per aquestes. 

 
o Pel model d’un sistema de ciutats en xarxa, acabarà essent tan important el sistema urbà com el 

sistema d’espais lliures. L’espai lliure ha d’assolir un paper vertebrador per a l’eficàcia del qual 
cal evitar la fragmentació de les peces grans i propiciar la continuïtat d’aquells fragments 
separats per la urbanització. Cal, no només, acabar amb l’ocupació il·legal del sòl i la proliferació 
d’urbanitzacions, sinó que, a més, cal implementar polítiques que ajudin a retornar al seu origen 
els terrenys que han estat objecte d’ocupacions no planificades. No sempre s’ha de contemplar 
la legalització dels processos d’ocupació com mecanisme de reconducció d’aquests processos. 

 
o La gran majoria dels espais lliures que queden avui encara no ocupats per la urbanització i 

l’extensió de les ciutats, haurien d’integrar-se al sistema territorial d’espais lliures amb voluntat 
de permanència indefinida. El sòl no ocupat en termes urbans és, avui, imprescindible per 
garantir l’equilibri territorial i, en aquest sentit, cal garantir la seva pervivència tant funcional com 
econòmicament. 

 
o Convé una planificació del sistema d’espais lliures que tingui en compte, acuradament, el seu 

interès històric, agrícola, forestal, paisatgístic, hidrològic; les seves condicions de regeneració i 
recuperació i la seva funció per garantir la connectivitat natural. I per tal de garantir la seva 
preservació i fer possibles les polítiques actives de regeneració, cal una planificació urbanística 
integrada de l’espai urbà i l’espai lliure, de tal manera que aquests espais formin part integrant de 
la identitat urbana del territori metropolità i siguin gestionats amb criteris urbanístics. Un Pla 
d’espais lliures territorial d’abast metropolità, podria ser l'instrument adequat per tal d’assolir 
aquest nivell de planificació integrada. 

 
o Imprescindible trobar nous mecanismes de gestió de l’espai obert i lliure. El manteniment de 

l’agricultura i la gestió dels boscos, a gran part de l’àmbit metropolità, està quedant fora de 
mercat o encara que rentable pot acabar no essent competitiva respecte d’altres usos o 
expectatives de desenvolupament. Només amb noves formules de sosteniment econòmic, es 
podrà garantir el seu manteniment, la seva qualitat i el seu nivell de servei a la població 
metropolitana. 
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6. Definir de forma clara i transparent les reserves per a les 
infraestructures i dotacions mediambientals d’abast supralocal 

 
o La complexitat que generalment acompanya a l’emplaçament d’infraestructures mediambientals 

que hagin de servir a un conjunt de municipis: les corresponents al 1 cicle de l’aigua, els 
abocadors de runes, les plantes de tractament de residus…; requereixen, i requeriran cada cop 
més, la transparència en la planificació i la participació oberta a les diferents administracions, 
sigui quina sigui la assignació competencial concreta. Només garantint la informació i la 
participació en la planificació, dimensionat i nivells de servei; es podrà reclamar i garantir una 
adequada distribució territorial i una adequada relació servei/demanda. 

 
Observacions: 
 

- No és incompatible amb la Planificació física de la RMB, ni tampoc amb 
l’estratègia del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (circumscrit en l’Àrea 
Metropolitana), sinó que és un instrument altament complementari a la 
planificació d’escala regional.  

 
- Malgrat allò anterior, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del 

Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació, amb la 
qual cosa, a aquells efectes, l’àmbit de Vilafranca i el de Vilanova quedarien 
desvinculats del de la RMB.  

 
- La xarxa tècnica El Perfil de la Ciutat (gestionada per Foment de Terrassa, 

http://www.perfilciutat.net) és complementària a l’Arc i ha actuat paral·lelament. 
 

- L’informe de Pilar Riera i Joan Ganau (2009)4 inclou una fitxa completa de l’Arc 
Metropolità (pp. 153-162), en la qual, entre d’altres elements interessants, 
concreta al seu parer els punts forts i els febles. Entre els forts destaca la 
finalitat ben definida i l’adequació de la xarxa als seus objectius. Com a febles, 
però, indica el caràcter poc formalitzat de la xarxa i la indefinició de les 
estratègies de futur, que poden posar en perill la seva continuïtat.  

 
Treballs elaborats en l’àmbit de l’Arc Metropolità: 
 

El Potencial Urbanístic a la Regió Metropolitana de Barcelona - Josep Roca 
- Abril 2005 - 
http://www.arcmetropolita.org/arxius/docs/El_Potencial_Urbanistic_de_la_RMB,
_document_de_sintesi_III_GP.pdf  
 
Estudi de la Realitat Territorial de la Segona Corona - Ricard Pié - 2005? - 
http://www.arcmetropolita.org/arxius/docs/Estudi_de_la_realitat_territorial_de_la
_segona_corona.pdf  
 

                                                 
4 RIERA, P., i GANAU, 2009, opus cit. 
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L’anàlisi territorial dels espais lliures de l'Arc Metropolità de Barcelona, en 
el marc del projecte SITxell - Carles Castell - Primera aproximació amb SITxell, 
un projecte destinat a l’obtenció, estructuració, anàlisi i valoració d’informació 
sobre sòl no urbanitzable – 2005 - 
http://www.arcmetropolita.org/arxius/docs/Espais_Lliures.pdf  
 
L'Arc Metropolità: Fórmules Jurídiques - Tomàs Font - Estudi inicial de 
l’estudi en el que es detecten les necessitats comunes de les ciutats i les 
possibilitats a desplegar - Maig 2005 –  
http://www.arcmetropolita.org/arxius/docs/Formules_Juridiques.pdf 
 
Declaracions 
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EIX B30 
 
 
 
Membres: 

Ajuntaments de Martorell, Castellbisbal, El Papiol, Rubí, Terrassa, Castellar del 
Vallès,  Sant Quirze, Sant Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Barberà, Badia, 
Sabadell, Polinyà, Palau-Solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, 
Mollet, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès, Vilanova del Vallès, Granollers, 
La Roca. També s’hi agreguen les patronals, les universitats, els centres 
tecnològics i de recerca, els sindicats. 

 
Àmbit territorial:  

Els municipis afectats per la B30 – Es defineix bàsicament per l’autopista B30, 
bypass estratègic de Barcelona 
Reuneix una població municipal aprox. (2010) de 1.032.000 hab., que 
representa el 45% de la total per a l’Arc Metropolità de Barcelona. 

 

 

Territori de la B30 

Terrassa 
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Sistemes urbans a l’entorn de la B30 

 
Segons LARROSA, M, “El territori B-30. Elements d’un Pla Director al centre de la RMB”, 2004 

 
 

Concentració del sòl industrial a la RMB 
Les reserves principals al voltant de la B30 

 

 
 

Font: Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, Atlas industrial de la RMB. Diagnosi Territorial, 2004 
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Lideratge: 

Ajuntament de Sabadell, en l’actualitat 
 
Any d’inici d’activitats: 

Nucli dur Consorci de la B30, febrer de 2008, amb Sant Cugat, Cerdanyola i 
Rubí (aquests acaben constituint un Consorci denominat Catalonia Innovation 
Triangle 
Posteriorment, amb Sabadell al capdavant, gener 2011 

 
Antecedents:  

B30 incorpora les experiències de projectes conjunts que, tot i de forma 
sectorial, ja han mostrat els beneficis de sumar esforços i han demostrat 
la importància que té la cooperació efectiva entre les empreses i les 
institucions: 7 clústers urbans (vegeu annex) existents al territori, en els 
quals ja participen prop de 900 empreses de 22 municipis, el Catalonia 
Innovation Triangle (CIT) com a Consorci de Promoció de la B30 
format pels ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès i Rubí, o els Plans d’innovació tant de la Conca del Ripoll com del 
Vallès Oriental (vegeu l’annex 2). 
Doc de ref.: http://www.b30i.cat/B30/d/B30_gener11.pdf  

 
 

Font: Boix i Trullén, 2004. 
Reducció i detall en vermell, 
de l’OESST 

Principals centres  
Relació residència-treball excloent Barcelona - 2001 - Detall 
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Personalitat jurídica:  
No en té per a tot el conjunt: Plataforma d’entitats. Malgrat això s’estan fent els 
passos per a constituir-se en associació 
Té forma de consorci per a Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola, d’aplicació a la 
gestió del sòl i sostre industrial comú.  

 
Info gral.: 

Web pròpia: http://www.b30i.cat/  
 
Funcions: 
 

o Promoure el desenvolupament del territori 
 

o Potenciar l’economia productiva (indústria) i el desenvolupament tecnològic 
de tot l’eix de la B30  

 
o Posicionar el territori com una de les regions industrials amb més potencial 

innovador de Catalunya, Espanya i, amb vocació de ser-ho, del Sud 
d'Europa.   

 
o Constituir un grups de treballs que analitzin i facin propostes segons els 

objectius i concretades en els àmbits de:  
 

 Territori: usos del sòl, infraestructures de comunicació, 
infraestructures de telecomunicació i transport públic  

 
 Coneixement: formació 

 
 Innovació: Universitats, centres e recerca, centres tecnològics, pacs 

tecnològics, transferència de coneixement, centres d’empresa, 
suport a l’emprenedoria, detecció/establiment de clústers. 

 
Observacions: 
 

Té com a eixos estratègics: 
- Catalunya com a motor econòmic del sud d’Europa I B-30, pol industrial 

de Catalunya 
- Empreses exportadores 
- Empreses necessàriament innovadores 
- Beneficis dels sistemes territorials innovadors: alineació del conjunt 

d’actors 
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Treballs realitzats en l’àmbit estricte de la xarxa: 
 

Declaracions 
 
Informe-Proposta de generació d’un sistema (xarxa territorial d’innovació 
i transferència de coneixement (STITC) - Jordi Marquet Cortés – Febrer 2012 
 

Treballs antecedents 
 
El Territori B-30. Elements d’un Pla Director al centre de la RMB – M. 
Larrosa (COAC) – 2004  
http://www.coac.net/Barcelona/valles/pdf/2005/territorib30.pdf 
 
L’orbital ferroviari i l’eix El Papiol-Mollet de la B30 – Catalunya Segle XXI - 
2006 
 
Declaració dels empresaris de l’Eix de la B30 – 26/02/2008 
 
Estructurant el territori: l’eix de la B30 i la Terrassa en xarxa – OESST –  
Maig 2010 
 
Anàlisi econòmica dels municipis de l’àmbit de la B30 – IERMB – febrer 
2012 
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FEM VALLÈS 
 
 
 
Membres:  

Les patronals: CECOT (Terrassa), CIESC (Sabadell), UEI (Granollers) i 
Cerdanyola Empresarial, i la plataforma de professionals Via Vallès  

 
Àmbit territorial: 

Els 2 Vallesos, representant els membres d’aquelles 4 agrupacions. 
 
Lideratge:  

CECOT 
 
Any d’inici d’activitats: 

Març 2011 
 
Personalitat jurídica: 

No en té. Plataforma d’entitats. 
 
Funcions: 

o Intervenir en la gestió del territori, en concret en matèria d’infraestructures i 
mobilitat, en ares a facilitar el desenvolupament econòmic del motor de 
Catalunya. 

 
Observacions: 

o És una plataforma patronal, amb absència d’entitats públiques. 
o Complementa el patró de l’Eix de la B30. 

 
Treballs: 
 

El Vallès, motor productiu de Catalunya - Joaquim Solà, Montserrat Termes i 
Xavier Sàez -  febrer de 2012 
http://www.lluisrecoder.cat/documents/sintesi_conclusions_informe_fem_valles.
pdf 
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EIX ESTRATÈGIC E9 
 
 
 
Membres: 

Terrassa, Manresa, Berga, Puigcerdà, Rubi, Sant Cugat, Barcelona.... Tolosa 
de Llenguadoc. A l’altra banda s’ha instituït una associació denominada 
Association Via 9. També s’hi adherí Andorra (1 estat). 

 
Àmbit territorial:  

Comarques, departaments i municipis afectats per l’eix transpirinenc E9, lleres 
del Llobregat i de l’Arieja.   
 
A Catalunya reuneix una població comarcal aprox. (2011) de 2.000.000 hab. 
(sense comptabilitzar Barcelona). 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

Terrassa 

Arc Metropolità i direcció 
Barcelona-Tolosa  
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Terrassa, porta de Barcelona, en l’eix de l’E9 
I amplitud de l’eix E9 

 
Font: MUÑOZ, X, Terrassa, the gate of a territorial network. 

ndustry & Diversification towards an Innovation District, 14/04/2008 
 
 
 
Lideratge: 

Ajuntament de Terrassa, Comú d’Andorra la Vella i Association Via 9 
 
Any d’inici d’activitats: 

Maig 2008 
 
Personalitat jurídica:  

No en té a la banda espanyola. Agrupació informal. 
 
Info gral: 

Web Ajuntament de Terrassa: 
http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbZ0cJ3tqbxDCO
E2UmabjsaO_XReBQ5hO5A 
Web Via 9: http://e9via9.eg2.fr/  

 

 

TTeerrrraassssaa  oonn  
EEuurroorreeggiioonn    
ccrroossssrrooaaddss  
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Funcions: 
 

o Desenvolupament econòmic de l’eix transfronterer, fonamentalment de 
connexió entre Tolosa i Barcelona, com a nexe estratègic essencial en 
l’atracció derivades del sector aeronàutic, i de les activitats relacionades amb el 
flux de viatgers per carretera entre les dues capitals.  

 
o Tractament de tots els àmbits (mobilitat, cultura, desenvolupament econòmic, 

comerç, turisme, transferència de coneixement, etc ...). 
 

o Configurar un grup permanent de municipis per al treball conjunt, la 
col·lectivització d’informacions, l’aportació de proposicions i idees i la cohesió 
sòlida de plantejaments comuns amb l’objectiu principal de garantir el consens 
entre tots els nostres ajuntaments com a element clau d’aquest projecte per tal 
de poder així incidir, cooperar i coadjuvar de forma eficaç amb qualsevol altre 
agent, institució o administració pública que pugui estar implicat en el procés de 
desenvolupament i realització de l’eix estratègic de la E-9 

 
Observacions: 
 

o Malgrat els treball inicials, aquesta xarxa no s’ha desenvolupat en el mateix 
ritme que les altres, atesa l’escassa resposta per part francesa i també atès 
l’aturada en matèria d’inversions en infraestructures viàries. 

 
o Ha fet èmfasi especialment en el tema de les infraestructures viàries, sobretot 

pel costat francès. 
 

o Pot tenir especial significació en el camp del comerç i del turisme. 
 
 
Treballs realitzats en el marc estricte de la xarxa: 
 

Declaració de Terrassa, de 13 de maig de 2008 
(http://www.terrassa.cat/Front/final/_YJxQFCkYh8wnNxx4vm5jbZ0cJ3tqbxDCO
E2UmabjsaO_XReBQ5hO5A)  
 
Declaració d’Andorra, 14 de desembre de 2010 
(http://www.elperiodicdandorra.ad/societat/7067-92-municipis-signaran-dema-l)  

 
Treballs antecedents: 
 

"Projectant l'eix del Llobregat / Designing the Llobregat Corridor"  - Eran 
Ben-Joseph, Dennis Frenchman, Joaquim Sabaté i J.Mark Schuster, 
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i el City Design and Development Group of the Department 
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of Urban Studies and Planning del Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
– 2001 
 
"Barcelona-Terrassa-Tolosa de Llenguadoc. Un vell camí, un bell futur"    
Lunwerg Editors, - Salvador Cardús i Robert Cabeza  - 2008 
 
“La E09: eje estratégico en la construcción de la Euroregión Pirineos 
Mediterráneo” (com. XIX Congreso de Geógrafos españoles) – Xavier 
Oliveras i Antoni Durà  – 26-29 octubre 2055  
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PACTE INDUSTRIAL DE LA 
REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
 
 
Membres: 

44 ajuntaments (de 164 = aprox. 1/3): Terrassa, Abrera, Badalona, Barberà del 
Vallès, Barcelona, Castellar del Vallès, Castellterçol, Cerdanyola del Vallès, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Les Franqueses del Vallès, 
Gavà, Gelida, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Molins de Rei, 
Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palau-solità i 
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Prat de Llobregat, Ripollet, Rubí, 
Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni,  Sant Cugat 
Sesgarrigues, Cugat del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa 
Coloma de Gramenet, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Tagamanent, 
Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt. 
 
Consells comarcals: 5 (de 7 possibles). 

 
També: Diputació de Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Generalitat de Catalunya  
 
Organitzacions empresarials: CECOT, Agrupació del Comerç i la Indústria de 
Santa Coloma de Gramenet (ACI), Associació d'Empresaris del Garraf, Alt 
Penedès i Baix Penedès (ADEG); Associació Empresarial de l'Hospitalet i Baix 
Llobregat (AEBALL); Agrupació d'Industrials del Baix Vallés (AIBV), 
Confederació d'Empresaris de la Comarca del Baix Llobregat; Consell 
Intersectorial d'Empresaris (CIESC); Federació d'Associacions i Gremis 
Empresarials del Maresme (FAGEM); Federació Empresarial de Badalona i 
Montgat (FEB); Pimec (Patronal que representa les micro, petites i mitjanes 
empreses i els autònoms de Catalunya); Unió Empresarial Intersectorial-Cercle 
d’Empresaris, UEI-CERCLEM; Unió Empresarial del Penedès (UEP), Foment 
del Treball Nacional. 
 
Organitzacions sindicals: Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO de 
Catalunya), Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) 
 
Col·laboradors: Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors (AMITS), 
Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Col·legi d'Enginyers Industrials de 
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Catalunya, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Consell Comarcal del Garraf, Consell Comarcal del Vallès Occidental  
Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consell Econòmic i Social de Barcelona, 
Consell Econòmic i Social del Baix Llobregat, Consorci per l'ocupació i la 
promoció econòmica del Vallès Occidental, Fundació BCN Formació 
Professional, Fundació CIREM, Fundació EADA, Fundació Empresa i Ciència, 
Orfeó Català, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), 
Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat de Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon 
Llull. 

 
Àmbit territorial:  

Regió Metropolitana de Barcelona 
Població (2011): 5.079.181 hab. (67% Catalunya) 

 
Lideratge: 

No hi ha un lideratge centrat en cap municipi, malgrat la representació és 
esbiaixada cap a municipis del Baix Llobregat. El president del Consell General 
és Dídac Pestaña, Vice-president de TMB i ex-alcalde de Gavà, i el president 
del Comitè Executiu és Carles Ruíz Novella, alcalde de Viladecans. La seu està 
a L’Hospitalet de Llobregat.  

 
Any d’inici d’activitats: 

Gener 1997 
 
Personalitat jurídica:  

Associació privada sense ànim de lucre (des de novembre 2010) 
 
Info gral: 

Web del Pacte Industrial: http://www.pacteind.org  
 
Funcions: 
 

o Mantenir i incrementar el pes actual del sector industrial dins l’àmbit 
metropolità, mitjançant actuacions que millorin la competitivitat empresarial i 
ajudin a la creació de noves empreses i de nous llocs de treball. Aquestes 
actuacions tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir la 
cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i 
sostenibilitat del territori 

 
Observacions: 
 

o És un ens de caràcter regional 
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o Estructura: 
 Consell General, integrat per representants de les diferents 

institucions. Té un president i 3 vice-presidències (1 en representació de 
les corporacions locals, 1 patronals, 1 sindicats). 

 
 Comitè Executiu, òrgan permanent que regeix l’associació: 

 1 President, 1 secretari, 1 tresorer 
 26 membres:  

o 8 corporacions locals: 
 6 Ajuntaments (1 d’ells és Terrassa) 
 1 Àrea Metropolitana 
 1 Diputació de Barcelona 

o 8 organitzacions patronals 
o 8 sindicats 
o 2 Generalitat 
 

 Gerència 
 
 4 + 1 Comissions de Treball:  Mobilitat, Activitat econòmica, Formació 

i Innovació, més una de planificació d’accions de direcció. 
 

o Executen accions amb similars objectius que els desenvolupats per la 
Diputació de Barcelona o el COPEVO en matèria de desenvolupament 
econòmic (p.e. catàlegs de PAEs). 

 
 
Treballs realitzats en el marc estricte de la xarxa: 
 

Constitució del Pacte Industrial, Montjuïc, 21 de gener de 1997: 
http://www.pacteind.cat/docs/Constitucio_1997.pdf  

 
Estatuts de l'associació Pacte Industrial de la RMB (l’associació fou inscrita 
el 30 de novembre de 2010): 
http://www.pacteind.org/pdfs/Estatuts_30-11-2010.pdf  

  
Declaració Per a la renovació i el creixement de l’activitat industrial a la 
Regió Metropolitana de Barcelona, Palau de Pedralbes. 16-3-2007. Acte 
commemoratiu del desè aniversari:  
http://www.pacteind.org/pdfs/Declaracio_10anys_PIRMB.pdf  
 
Activitats, principalment en el marc de l’elaboració dels estudis proposats per 
cadascuna de les Comissions de Treball, info a: 
http://www.pacteind.org/linies/formacio/index.htm#Activitats  
 
SIMAE. Entre d’altres activitats, el Pacte Industrial desenvolupà l’eina Simae, 
que és un sistema d’informació geogràfica dels recursos del territori del Pacte, 
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abordant en especial la gestió de polígons d’activitat econòmica (PAE), amb 
un interès especial de detectar l’oferta de sòl i sostre: 
http://www.pacteind.cat/visorSIMAE/visor.html  
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PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA (PEMB) 
 
 
 
Membres: 

36 Ajuntaments membres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Àrea Metropolitana de Barcelona (abans les seves entitats mancomunades) 
Hi participen també altres administracions: Generalitat de Catalunya, Diputació 
de Barcelona i consells comarcals)  
Agents econòmics i socials més rellevants del territori (Cambra de Comerç, 
Cercle d’Economia, Foment del Treball, Universitat de Barcelona, Fira de 
Barcelona, Port de Barcelona i Aeroport del Prat-Aena)  
 
Terrassa no hi participa com a membre, sinó com a convidat (Arc Metropolità) 

 
Àmbit territorial:  

Àrea Metropolitana de Barcelona 
Població (2011): 3.150.380 hab. 

 
Lideratge: 

Barcelona i Àrea Metropolitana 
 
Any d’inici d’activitats: 

2003 (1r PEMB) > 2007 revisió (2n PEMB) 
 
Personalitat jurídica:  

Associació privada sense ànim de lucre  
 
Info gral: 

Web del PEMB: http://www.pemb.cat   
 
Funcions: 
 

o Identificar i promoure estratègies de suport al desenvolupament econòmic i 
social de l’AMB. Això implica, d’una banda, estudiar i identificar potencialitats -
ja sigui en activitats tradicionals o emergents- i, de l’altra, preveure problemes i 
avançar solucions.  

 
o És un instrument per: 

 Anticipar-se als reptes del futur  
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 Facilitar els canvis necessaris per afrontar aquests reptes  
 Promoure la participació de tots els actors implicats  
 Fer possible el consens entre interessos divergents  
 Prioritzar decisions  

 
Observacions: 
 

o És un ens de caràcter regional 
 
o Estructura: 

 Consell General, integrat per representants de les diferents 
institucions-membre. Té un president (Alcalde de Barcelona) i 23 vice-
presidències 

 
 Comissió dels Vice-presidents: 23 

 
 Comissió Delegada, òrgan permanent que regeix l’associació i que 

emet propostes d’actuació: 1 President (AMB, Joan Trullén) i 28 
membres 

 
 Oficina de coordinació: 1 Coordinador general (Francesc Santacana) i 

1 d’adjunt (Joan Campreciós) 
 
 2 Comissions de Treball:   

 Prospectiva: Encarregada de la redacció del document 
PEMB Visió 2020 i després espai de reflexió sobre les 
tendències del món i la seva incidència sobre les ciutats. 

 
 Estratègia: A l’objecte d’“impulsar, coordinar, vetllar i 

dinamitzar les diferents comissions específiques perquè 
acompleixin el seu rol d’implantació de projectes concrets” i 
dur a termes les accions següents: 

 
 Prioritzar els projectes a desenvolupar, a partir de les 

propostes del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona – 
Visió 2020.  

 Proposar i, si s’escau, elaborar projectes concrets dins 
del marc que estableix el redactat de cada repte del nou 
pla.  

 Analitzar i valorar les propostes contemplades en cada 
repte.  

 Establir un ordre de prioritat en la implantació d’aquestes 
propostes i mesures.  

 Passar de la proposta a la formulació del projecte 
concret.  
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 Identificar els actors – públics i privats – involucrats en la 
seva implantació.  

 Identificar els obstacles a vèncer i els beneficis de 
l’aplicació de les mesures.  

 Establir els contactes corresponents amb els actors 
implicats per a la implantació de la mesura.  

 Elaborar un informe anual sobre la implantació de les 
mesures.  

 Establir indicadors de progrés i concretar un calendari 
amb les diferents fites a assolir en cada projecte.  

 
Aquest es subdivideix en 6 subcomissions: 

 
♦ SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL 
♦ PRESÈNCIA AL MÓN 
♦ SECTORES ECONÒMICS EMERGENTS 
♦ SECTORS ECONÒMICS TRADICIONALS 
♦ ATRACCIÓ DE TALENT 
♦ CIUTAT INTERESSANT I COHESIONADA 

 
Treballs anteriors o antecedents 
 

1a fase (àmbit territorial: Barcelona ciutat) 
• 1986 Incorporació d’Espanya a la Comunitat Europea  
• 1988 Constitució de l’Associació Pla Estratègic de Barcelona 
• 1990 1r Pla Estratègic de Barcelona  
• 1992 Barcelona organitza els Jocs Olímpics  
• 1994 2n Pla Estratègic de Barcelona  
• 1999 3r Pla Estratègic de Barcelona 

 
2a fase (àmbit territorial: àrea metropolitana de Barcelona) 

• 2003 1r Pla Estratègic Metropolità de Barcelona  
• 2007 Revisió del Pla Estratègic Metropolità  
• 2008 Nou model de desenvolupament de l’àrea metropolitana de 

Barcelona  
• 2010 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Visió 2020 

 
Treballs realitzats en el marc estricte de la xarxa: 
 

General projectes, vegeu http://www.pemb.cat/projectes-metropolitans   
  
Alguns d’aquests projectes coincideixen amb els del Pacte Industrial de la 
RMB.  
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CONSORCI PER A L’OCUPACIÓ I  
LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL 
 
 
 
Membres: 

23 Ajuntaments del Vallès Occidental i el Consell Comarcal. 
Sindicats: UGT i CCOO 
Patronals: CECOT, CIESC, PIMEC 
També la Diputació de Barcelona i la Generalitat (SOC) 

 
Àmbit territorial:  

Comarca del Vallès Occidental 
Població (2011): 892.260 hab. 

 
Lideratge: 

Presidència: Terrassa 
Vice-presidència: Sabadell 

 
Any d’inici d’activitats: 

Juliol 2006, malgrat hi ha antecedents de funcionament via conveni supervisat 
pel Consell Comarcal, en el marc dels Pactes Territorials per a l’Ocupació, des 
de 1997. 

 
Personalitat jurídica:  

Consorci (entitat resultat de l’evolució dels Pactes Territorials per a l’Ocupació) 
 
Info gral: 

Web: http://www.consorciocupaciovalles.cat  
 
Funcions: 
 

En el camp de la promoció econòmica: 
 

o El foment i desenvolupament dels programes, serveis i actuacions adreçats a 
millorar l’ocupabilitat i qualificació de les persones, l’anàlisi de la problemàtica i 
les necessitats en aquests àmbits, així com la programació, gestió, justificació i 
avaluació de les activitats a desenvolupar per tal de donar-hi resposta  
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o La promoció econòmica, el desenvolupament territorial i la millora de l’entorn 
competitiu per a les empreses i les activitats econòmiques. 

 
o La cooperació de totes les entitats consorciades i el suport a les entitats, 

empreses i institucions que hi col·laboren per assolir una més gran eficàcia, 
transparència i eficiència en el desenvolupament de les polítiques públiques 
esmentades en els apartats anteriors. 

 
Observacions: 
 

o És un ens de caràcter regional 
 
o Estructura: 

 Plenari, integrat per 1 representant per cada municipi, 1 per al Consell 
Comarcal, 1 per a la Diputació, 4 per a la Generalitat, 1 per cada 
organització sindical i patronal 

 
 Comitè Executiu, 15 membres 

 1 President (Terrassa), 1 vicepresident 
 1 secretari, 1 interventor 
 15 membres:  

o 8 corporacions locals (1 Terrassa) 
o 3 organitzacions patronals 
o 2 sindicats 
o 2 Generalitat 
 

 Gerència 
 
 6 Programes: 

 Desenvolupament sostenible i territori competitiu 
 Promoció de les empreses i de la competitivitat 
 Mercat de treball: igualtat d’oportunitats i suport als serveis 

ocupacionals 
 Qualificació professional i integració dels sistemes formatius 
 Qualitat de l’ocupació 
 Concertació i impuls de les polítiques d’ocupació i promoció 

econòmica 
 

o Terrassa ostenta la presidència, delegada al Tinent d’Alcalde Sr. Manuel Pérez. 
 
o Fonamentalment es dedica a administrar els fons provinents de subvencions 

del SOC.  
 

o Ha desenvolupat activitats en matèria d’orientació, formació i assessorament 
d’empreses a escala comarcal, en les quals ha participat Foment de Terrassa. 
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També han desenvolupat tasques d’estudis i prospecció del mercat de treball, 
entre els quals un catàleg de polígons industrials. 

 
Treballs realitzats en el marc estricte de la xarxa: 
 

Estatuts, 
http://www.consorciocupaciovalles.cat/copevoc/apartats/index.php?apartat=238  

 
Activitats, 
http://www.consorciocupaciovalles.cat/copevoc/apartats/index.php?apartat=240  
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Annex III 
Quadre-resum de les xarxes analitzades 
 
 
 
 



Quadre resum dels escenaris de xarxa de cooperació

Representants tècnics habituals

Xarxa Membres inicials Lideratge Objecte/Funcions Focus Projectes en marxa Territori
Desenvolupament 
econòmic general Orientació/Formació Innovació Observacions

ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, 
Sabadell, Granollers i Mataró

 Terrassa Ordenament territorial, 
participació en la Planificació 
regional de la RMB

Infraestructures, mobilitat 
planificació d'equipaments, 
desenvolupament dels sistemes 
urbans propis

Participació en el Pla 
territorial General

Pere Montaña, Antoni 
Serra, Jordina Papasseït

Vilafranca abandona adduint 
incompatibilitat del projecte amb el 
de l'àmbit del Penedès

EIX DE LA B-30 Martorell, Castellbisbal, El PapiolMartorell,
Castellbisbal, El Papiol, Rubí, Terrassa, 
Castellar del Vallès,  Sant Quirze, Sant 
Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Barberà, 
Badia, Sabadell, Polinyà, Palau-Solità i 
Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, 
Mollet, Parets del Vallès, Montmeló, 
Montornès, Vilanova del Vallès, 
Granollers, La Roca.També patronals, les 
universitats, els centres tecnològics i de 
recerca, els sindicats.

Sabadell Desenvolupament econòmic 
del territori (potenciar 
l'economia productiva i el 
desenvolupament tecnològic)

Territori (=usos del sòl, 
infraestructures de comunicació, 
infraestructures de telecomunicació
i transport públic), Coneixement 
(=formació) i Innovació 
(=Universitats, centres e recerca, 
centres tecnològics, pacs 
tecnològics, transferència de 
coneixement, centres d’empresa, 
suport a l’emprenedoria, 
detecció/establiment de clústers)

Estudis, declaracions, 
màrketing

Xavier Massallé Isabel Ruz, Xavier 
Muñoz

Ramon Palacio, 
Xavier Muñoz

Antecedents en ka gestió de PAE (= 
Catalonia Innovation Triangle) -El 
pol indsutrial a l'entorn del Parc de 
l'Alba és el seu factor clau

FEM VALLÈS CECOT (Terrassa), CIESC (Sabadell), 
UEI (Granollers) i Cerdanyola 
Empresarial, i la plataforma de 
professionals Via Vallès 

  CECOT Intervenir en la gestió del 
territori, en concret en matèria 
d’infraestructures i mobilitat, en 
ares a facilitar el 
desenvolupament econòmic del
motor de Catalunya

Lobby patronal Estudis, declaracions 
(?)

Plataforma patronal, amb absència 
d’entitats públiques.
Complementa el patró de l’Eix de la 
B30.

EIX DE L'E-9 Terrassa, Manresa, Berga, Puigcerdà, 
Rubi, Sant Cugat, Barcelona.... Tolosa de 
Llenguadoc. A l’altra banda s’ha instituït 
una associació denominada Association 
Via 9. També s’hi adherí Andorra (1 
estat).

Terrassa, Via 9 i 
Andorra

Desenvolupament econòmic de
l'eix transfronterer

Multiàmbit, però amb especial 
interès en la millora de les 
infraestructures

Josep-Manuel Rodríguez Joan Chicón Escassa resposta per part francesa, 
aturada en matèria d’inversions en 
infraestructures viàries, participació 
necessària dels estats

PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA

44 ajuntaments, 5 c. Comarcals, 
Diputació de Barcelona, Mancomunitat de 
Municipis (AMB), Generalitat de 
Catalunya, organitzacions empresarials, 
sindicats, altres col.leboradors

L'Hospitalet Mantenir i incrementar el pes 
del sector industrial dins l’àmbit 
metropolità

Mobilitat, Activitat econòmica 
(PAE), Formació i Innovació

Estudis diversos, 
declaracions

Susi López, Xavier Muñoz, 
Marc Armengol

Isabel Ruz, Xavier 
Muñoz

Executen accions amb similars 
objectius que els desenvolupats per 
la Diputació de Barcelona o el 
COPEVO en matèria de 
desenvolupament econòmic (p.e. 
catàlegs de PAEs) - En els darrers 
temps han rebut peticions de baixes 
d'ajuntaments - Els ajuntaments-
membre només són 1/3 del total

PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE 
BARCELONA (PEMB)

Els 36 ajuntaments membres de l’AMB, 
l'AMB, Generalitat de Catalunya, Diputació
de Barcelona i c. Comarcals + agents 
eonòmics i socials més rellevants del 
territori. 

Barcelona Identificar i promoure 
estratègies de suport al 
desenvolupament econòmic i 
social de l’AMB.

Propsectiva i Estratègia (= 
SOSTENIBILITAT 
MEDIAMBIENTAL, PRESÈNCIA 
AL MÓN, SECTORES 
ECONÒMICS EMERGENTS, 
SECTORS ECONÒMICS 
TRADICIONALS, ATRACCIÓ DE 
TALENT, CIUTAT INTERESSANT I
COHESIONADA)

Estudis diversos Pere Montaña Maria Romañach Terrassa no hi participa com a 
membre, sinó com a convidat (Arc 
Metropolità)

CONSORCI PER A L'OCUPACIÓ I LA 
PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL (copevo)

23 ajuntaments, el Consell Comarcal, la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya (SOC) + sindicats i patronals 
(inclosa la PIMEC)

Terrassa 
presideix, 
Sabadell 

vicepresideix

Desenvolupament econòmic, 
gestió dels fons del SOC

Foment de l'ocupació, la formació i 
l'emprenedorisme. També 
l'execució d'estudis i prospectiva

Isabel Ruz, Amèrico 
Ologaray, Domènec 
Escanilla

Isabel Ruz Xavier Muñoz 
(PAE)

Gestió dels fons del SOC




