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1 OBJECTIUS I ESTRATÈGIA DE FUTUR
La visió de futur del Vallès Oriental
Un pla estratègic és un procés de reflexió obert a tots els agents del territori. Hi ha molta varietat
de models, i bones pràctiques, però pot constatar-se que el més important en un pla estratègic
és el procés, que finalment s’ha d’incorporar com una activitat contínua i habitual de les
institucions públiques. En general, una reflexió estratègica i territorial hauria d’incorporar:
• Una visió de futur per un determinat territori, a partir d’escenaris prospectius (futurs possibles)
i normatius (futurs volguts).
• Un caràcter selectiu de les propostes, perquè siguin veritablement estratègiques.
• Formalització de consensos a partir de processos participatius amb coneixement de causa.
• Un lideratge d’institucions públiques.
El primer antecedent de pla estratègic es va desenvolupar a Barcelona el 1988, uns sis anys
després dels primers plans estratègics nord-americans, i abans de la majoria de plans estratègics
de ciutats europees. Des d’aleshores s’han desenvolupat un bon nombre de plans estratègics a
Catalunya. Els impactes d’aquests processos han estat diversos. En general han servit per a la
dinamització i suport de projectes, inclús projectes externs al propi pla; han estat útils per
impulsar l’esperit o la identitat del territori, per promoure la cooperació entre els actors, o per
descobrir alguns errors o mancances en les polítiques en curs.
La planificació estratègica pretén ajudar a governar la incertesa, desenvolupant una visió, i una
sèrie de projectes i accions construïdes necessàriament a partir del consens, tenint en compte la
voluntat futura dels actors implicats. A diferència d’altres plans, com els urbanístics, aquest no
són legalment vinculants; per això, un pla estratègic avui ha de comportar també una proposta
de gestió concertada del territori.
El document que aquí es presenta és el resultat d’un procés de treball i reflexió conjunta amb els
actors socials i econòmics de la comarca, les institucions i la ciutadania en general, realitzat entre
desembre de 2018 i 2019. Parteix de l’observació, anàlisi i debat obert sobre tendències externes
i internes del territori, així com de les dinàmiques relacionals i la capacitat i actitud dels actors
implicats per a afrontar-les. A partir d’aquesta feina, la proposta d’escenaris permet compartir
entre actors i institucions comarcals, la visió de futur del Vallès Oriental. Es tracta, en resum, de
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passar d’una actitud reactiva del territori front als esdeveniments que arriben de fora, cap a una
actitud proactiva que permeti anticipar-ne els reptes i rendibilitzar les oportunitats.

1.1 Punt de partida
El punt de partida per traçar una Visió de Futur i una Estratègia d’Acció és la identificació dels
següents reptes crítics pel Vallès Oriental i el seu debat amb els agents del territori per a
reconduir-los en oportunitats de desenvolupament.
Reptes de treball i l’ocupació


L’oferta formativa es troba poc orientada a les necessitats de les empreses.



Existeix una fragmentació dels serveis d’orientació laboral i formació, el que dificulta la
visibilitat de l’oferta formativa que ofereixen aquests serveis i també la d’altres
intermediaris.



Hi ha escassetat de mà d’obra local, especialment en la indústria i el sector del transport.



El nivell formatiu de la població activa és baix pels requeriments laborals que en
demanden algunes empreses de la comarca.



Hi ha bosses de població amb baixa ocupabilitat el que desencadena en una precarització
del mercat de treball (treballadors sènior, persones en situació d'exclusió...).

Reptes de la indústria i polígons


Abordar l’obsolescència dels Polígons Industrials i d’Activitats (PAEs): el manteniment, la
seva gestió i la qualitat dels serveis (urbanisme, fibra, mobilitat).



La fragmentació dels polígons industrials en dificulta la seva gestió.



Dificultats d’accés amb transport públic als polígons.



Sectors emergents encara insuficientment valoritzats: indústria 4.0, economies circulars

Reptes en relació a la mobilitat i els sistemes de transport


La mobilitat a la comarca es centra en l’ús del cotxe.
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El transport públic és poc atractiu fora dels que es consideren els grans corredors.



L’augment del transport de mercaderies suposa impactes sobre el medi ambient.



Dificultat d’accés als polígons en transport públic, a peu o en bicicleta

Reptes en relació a comerç i turisme


Hi ha mancança de treballadors qualificats en turisme.



El sector turístic presenta generalment condicions laborals precàries.



A la comarca no es crea ocupació en el sector primari. Hi ha manca de cultura
empresarial en aquest sector, baixa qualificació i traves administratives i legals per la
creació i desenvolupament de nous productes del sector primari.



El producte turístic es troba desestructurat. HI ha poca cohesió entre els agents implicats
donada la varietat de productes turístics existents a la comarca.

Reptes en relació a salut i serveis a les persones


L’envelliment de la població és un repte pels serveis assistencials però a la vegada també
una oportunitat pel desenvolupament de noves activitats (“silver economies”).



Els processos d’exclusió social requereixen d’especial atenció.



El desenvolupament de les noves tecnologies pot suposar una millora en les tasques
d’atenció a les persones.
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1.2 Escenaris de futur
La proposta d’escenaris alternatius permet debatre i retenir una visió compartida de futur a la
Comarca per part d’actors i institucions. La definició d’escenaris es basa en un escenari
Tendencial pessimista (Escenari 1), i un escenari Objectiu optimista (Escenari 2).
Escenari 1: El Vallès Oriental perd competitivitat.
La comarcal no impulsa el projecte territorial del Pla Estratègic de forma concertada amb els
agents publico-privats clau del territori. El territori veu com s’accentuen el reptes en matèria
d’ocupació i activitat econòmica, en particular els vinculats al dinamisme de la seva indústria.

Claus de l’escenari 1
Clau 1. Des d’una perspectiva ocupacional, s’aguditzen l’envelliment i el dèficit en competències
formatives (en particular a la indústria) de la força de treball del Vallès Oriental. Els col·lectius de
major vulnerabilitat presenten, en conseqüència, majors dificultats d’inserció.
Clau 2. L’oferta formativa del territori presenta un grau d’adequació baix en relació a les
necessitats del teixit empresarial i es detecta poca coordinació entre agents per millorar la seva
valorització i impacte.
Clau 3: El teixit empresarial de la comarca no s’adequa a les noves tendències i necessitats
d’innovació i, en conseqüència, perd competitivitat i capacitat per a generar ocupació.
Clau 4: Des d’una vessant de política industrial, s’agreuja la fragmentació dels PAE, la seva
sostenibilitat i la qualitat de les infraestructures. En conseqüència s’incrementen les dificultats
per la seva gestió i perd competitivitat. No s’impulsen polítiques supramunicipals ni mecanismes
de concertació publico-privada.
Clau 5: Des d’una perspectiva de mobilitat, s’accentua la baixa accessibilitat comarcal (als centres
de treball i PAEs en particular) en transport públic i privat, i en conseqüència és perd dinamisme,
connectivitat i capacitat per atreure empreses i treballadors qualificats.
Clau 6: Des d’una perspectiva de posicionament, s’agreuja la manca d’identitat i diferenciació del
territori, en comparació amb comarques veïnes. En especial des d’una vessant turística.
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Escenari 2: El Vallès Oriental impulsa un projecte territorial de forma consensuada amb els
agents clau i incrementa el seu dinamisme econòmic.
El Vallès Oriental posa en marxa un Pla Estratègic que identifica i desenvolupa actuacions
específiques que contribueixen a la creació d’ocupació i la dinamització econòmica, de forma
coordinada entre administracions locals, teixit empresarial i associatiu.

Claus de l’escenari 2
Clau 1: Des d’una perspectiva ocupacional, es reforça el dinamisme econòmic i la capacitat
d’ocupació de la comarca en tots els sectors d’activitat, i molt en particular en els sectors
estratègics i emergents.
Clau 2: El teixit empresarial s’adapta a les noves tendències productives i es reforça la
diversificació econòmica i innovació del seu teixit empresarial.
Clau 3: S’aprofiten les oportunitats ocupacionals detectades en aquells sectors emergents, en
especial les vinculades al turisme, l’esport, la natura, la gastronomia, la salut i els serveis a les
persones i noves activitats industrials.
Clau 4: La comarca posa en valor la seva dotació d’infraestructures industrials i de connectivitat, i
les adequa a l’entorn dels sectors econòmics clau, el que reforça el seu lideratge com a territori
industrial i incrementa el dinamisme econòmic i l’ocupació al territori.
Clau 5: S’impulsa una gestió intel·ligent de la mobilitat i una planificació comarcal a llarg termini.
S’ofereixen nous serveis adaptats a la demanda de la ciutadania, de forma més sostenible.
Clau 6: Des d’una perspectiva de posicionament del territori, es reforça la promoció de la
comarca a l’entorn dels seus atractius i s’impulsa el desenvolupament del sector turístic. Així
mateix, es consolida la comarca com a territori de qualitat per l’acollida empresarial i impulsen
fires empresarials en sectors clau de l’economia comarcal.

Clau 7: Es consoliden els instruments i espais de concertació publico-privats com a motor per a
impulsar noves polítiques i generar ocupació al territori.
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1.3 Visió dels Agents del Vallès Oriental
Les sessions de treball de prospectiva realitzats en el procés d’elaboració d’aquest Pla, han
permès recollir l’imaginari col·lectiu de futur dels agents del territori en relació al
desenvolupament estratègic de la comarca.
La formació professional i la millora de les competències professionals han de ser els eixos de
treball principals en relació a l’ocupació i la formació a la comarca, tenint com a referent el
model de FP del País Basc. L’aposta per la millora de la formació professional ha de contribuir a
l’adequació dels perfils actuals dels treballadors de la comarca perquè tinguin les capacitats
formatives i professionals que el teixit empresarial requereix. Alguns dels sectors cap els quals
orientar les polítiques formatives i d’ocupació han de ser el turisme i la natura, i els serveis
d’atenció a les persones, a banda és clar de la indústria (en particular l’alimentària, tèxtil,
farmacèutica i química). Paral·lelament, serveis d’ocupació i formació han de treballar de manera
coordinada i col·laborar en el desenvolupament de programes i iniciatives d’orientació laboral i
suport a l’empresa i l’emprenedoria que apostin per l’adequació de l’oferta de treball comarcal a
la demanda. Els treballs de col·laboració han de permetre millorar i optimitzar els recursos
tècnics i financers (generació de cercadors de recursos integrats, la coordinació en les
temporalitzacions dels programes).
La creació i/o consolidació d’ens de governança supramunicipal per la gestió dels PAEs de la
comarca, i l’establiment de col·laboracions publico-privades per superar traves administratives
considerades clau pel desplegament d’una estratègia de promoció industrial comarcal més
potent. En aquesta línia, el model de gestió dels polígons hauria de ser més associatiu, amb la
constitució d’associacions empresarials o taules de polígons, que connectin empreses, i treballin
de manera conjunta per la superació dels dèficits urbanístics i de serveis existents. Les accions a
desenvolupar en aquest àmbit, han de desplegar-se amb concordança amb les línies de treball
del Pacte Nacional per la Industria.
En relació a la mobilitat, cal recuperar el potencial no explotat de la mobilitat tova a peu i en
bicicleta, amb la creació d’una xarxa d’itineraris que faciliti les connexions entre municipis,
estacions de ferrocarril i autobús, i polígons d’activitat econòmica. L’aposta pel transport públic
ha d’anar acompanyada d’una adequació i millora dels horaris i freqüències en línia amb el
proper Pla Específic de Mobilitat del Vallès, i de la informació disponible en la millora de la
intermodalitat. Tot això possible amb un treball transversal i constant de sensibilització i
consciència a favor de modes de transport públic i sostenibles. Però, hi ha actuacions prioritàries,
que no són competència comarcal ni municipal que són clau per fer del Vallès Oriental un
territori més accessible, connectat i sostenible, i pels quals cal acció conjunta dels agents
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comarcals per a aconseguir-ne el seu impuls: es tracta, entre d’altres, del desdoblament de la R3
de Rodalies que ha de permetre la millora de freqüències i horaris, el ferrocarril orbital, la millora
de la C-17 per permetre trànsits més fluids i segurs, la millora de la connectivitat transversal
entre Vallesos, i la millora en general del viari local i comarcal.
Quant a promoció comarcal i sector turístic, la diversitat de recursos tant naturals, culturals i
patrimonials que ofereix el Vallès Oriental podria fer que es puguin desenvolupar i enfortir més
d’un model turístic. Cal desenvolupar productes atractius per un turisme metropolità i de visites
de dia o cap de setmana (com ja fan amb èxit el Garraf o Penedès), productes de turisme actiu, i
posar en valor el turisme urbà i patrimonial. El model turístic ha d’apostar per un sector clau que
sigui paraigües i del qual pengin totes les possibilitats turístiques que la comarca pot oferir
(allotjament, activitats d’oci, gastronomia...). El nom del producte més adient requereix, però,
d’un procés de diàleg entre els principals agents turístics del territori i també entre els turistes,
en el marc del Pla d’Acció Turisme Vallès 2018.
Quant als serveis a les persones, el Vallès Oriental ha de cobrir les necessitats bàsiques per
aquells col·lectius en risc d’exclusió social i persones grans, que avui dia, no estan garantides. Hi
ha mancança de recursos i costa arribar a cobrir les necessitats bàsiques d’alguns col·lectius. La
comarca ha d’apostar per promoure uns serveis assistencials de qualitat, que puguin abordar
totes i cadascuna de les problemàtiques socials existents, i de manera paral·lela treballar per
fomentar l’autonomia d’aquelles persones amb necessitats específiques, amb la creació de pisos
tutelats, habitatges amb serveis o centres d’atenció social. La millora de la qualitat de vida també
implica impulsar estils de vida més saludables, i millors condicions ambientals de l’entorn.
L’envelliment progressiu de la població metropolitana és una gran oportunitat econòmica pel
Vallès Oriental, per la seva situació central, ben connectada, propera als espais oberts i naturals.
Cal treballar les oportunitats que es deriven de les creixents economies platejades (o silver
economies).

1.4 Objectius estratègics
>

OE1. FORMAR una societat orientada a la millora continua i amb capacitat d’adaptació
als nous reptes.

>

OE2. Crear OCUPACIÓ generant ocupació de qualitat, sostenible i integradora.

>

OE3. Fomentar la CREATIVITAT; cultura d’INNOVACIÓ, l’emprenedoria i el suport al
talent.
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>

OE4. Forjar un teixit empresarial ARRELAT AL TERRITORI amb capacitat de generar
riquesa, singularitat i PROMOCIÓ de la Comarca.

>

OE5. Consolidar la comarca com a POL INDUSTRIAL I CENTRALITAT ECONÒMICA donant
suport a la diversificació i amb una aposta decidida per l’especialització per a projectar el
Vallès Oriental com a referència en sectors econòmics clau del territori.

>

OE6. Impulsar el TREBALL CONJUNT d’actors públics i privats per a construir i gestionar
un relat territorial comú.

>

OE7: Potenciar els SECTORS i les ACTIVITATS ECONÒMIQUES EMERGENTS i
CONSOLIDADES a la comarca.
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1.5 Motor de canvi
MOTOR DE CANVI: ENFORTIR LA GOVERNANÇA I LA CONCERTACIÓ TERRITORIAL AL VALLÈS
ORIENTAL
Per tal d’incidir en aquestes línies estratègiques i emprendre les diferents actuacions proposades
cal treballar per enfortir un govern intel·ligent per a un territori innovador. Es convida a treballar en
noves fórmules de gestió fonamentades en la cooperació -com és la Taula i altres espais de
concertació existents al territori- ; creant aliances públic i privades; apropant-se a la ciutadania i
prestant serveis més adequats i de forma digital adequats a les noves demandes.
Es proposa implantar la participació ciutadana en la presa de decisions; a l'acció de govern i
fomentar la producció col·laborativa sota formats de govern obert. Es proposa que el Vallès
Oriental es converteixi en model i "hub" de bon govern i d'innovació en noves formes de governar.
Perquè pugui actuar com a motor de canvi cal treballar en:
>

Afavorir la concertació territorial: afavorir la col·laboració i els vincles entre l'administració
pública i el sector privat.

>

Aconseguir una administració local i comarcal preparada per als nous temps i les noves
necessitats amb una gestió més transparent, eficient i permeable a la participació i
proximitat a la ciutadania.

>

Promocionar la participació de la ciutadania en el seu conjunt més activa.

1.6 L’enquadrament en la visió de desenvolupament econòmic local
La Diputació de Barcelona proposava la metodologia de l’AtlesDEL (DIBA, 2016) per establir
diferents models de desenvolupament econòmic local i territorial a partir dels factors que
expliquen l’evolució, les característiques pròpies i potencials de creixement de cada territori de
la província de Barcelona. Així, el desenvolupament econòmic del territori pot veure’s com un
àmbit en el que hi tenen cabuda tres dimensions que cal articular de cara a planificar-hi una
intervenció des de les polítiques públiques. Es tracta de:
ATRAURE. La dimensió que podríem anomenar de participació local en el desenvolupament
econòmic global, que significa entendre el territori i els seus recursos com a plataforma al servei
de l'activitat econòmica globalitzada. És la dimensió més clàssica de la promoció econòmica:
atracció d'inversions d'empreses multinacionals, grans infraestructures i equipaments, etc. Una
dimensió, però, en la que l'escala municipal, resulta clarament insuficient, de manera que
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l’escala més efectiva, a nivell de planificació, ordenació i gestió és la regional i, en tot cas, la
metropolitana.
Al Vallès Oriental, la dimensió d’ATRAURE continua tenint vigència actualment a través de la
millora de l’atractiu industrial de la comarca per mitjà de la modernització i equipament dels
PAEs, l’ordenació del sòl industrial disponible, l’impuls d’infraestructures de transport,
telecomicacions i energia més competitives, i serveis de qualitat a les empreses i els
emprenedors.
VALORITZAR. La dimensió del desenvolupament econòmic local amb projecció global. Es tracta
de la dimensió predominant en els darrers anys, en els que s'han mobilitzat recursos per la
promoció econòmica, amb un clar protagonisme del foment de l'emprenedoria i la innovació
com a palanques d'accés de la producció local als mercats globals a partir de la posada en valor
dels recursos del territori. L’escala supramunicipal sembla la més adient per a aquesta dimensió,
per tal d’assolir la massa crítica necessària per optimitzar recursos i generar impactes rellevants.
La dimensió de VALORITZAR té gran rellevància per fer de la comarca un territori atractiu i
avançat, amb suport dels emprenedors i innovadors, suport al capital humà a través de la
formació i capacitació de les persones, suport i projecció exterior del teixit industrial de la
comarca, uns sectors comercial, terciari i turístic enfortits, i finalment amb una alta qualitat de
vida en un medi urbà i natural requalificats.
COL·LABORAR. La dimensió del desenvolupament local endogen de caràcter autocentrat; la que
tracta de mobilitzar els recursos locals per satisfer les necessitats i aspiracions específiques del
territori en qüestió. Segurament, aquesta és la dimensió més oblidada en les polítiques de
promoció econòmica que es porten a terme actualment quan, paradoxalment, és la més adient
amb la capacitat local d'intervenció i és assumible des del concepte de comunitat: des del barri o
municipi petit fins a la comarca o més enllà.
La dimensió de COL·LABORAR té una rellevància creixent, i es tradueix en l’impuls de models de
governança territorial més dinàmics i inclusius de tots els agents, amb una col·laboració creixent
dels sector públic amb el privat per afrontar reptes comuns de forma més proactiva. El present
Pla és una pas més en aquest procés de creació de complicitats i espais de col·laboració per una
comarca més competitiva i cohesionada.
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Font: Diputació de Barcelona, 2016

1.7 L’enquadrament en les polítiques Europees
El Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental s’enquadra en el
marc de les polítiques Europees, en particular acomodant els objectius de l’Estratègia
Europa2020 (COM(2010)2020). Aquesta estratègia aposta per una estratègia en tres pilars:
Creixement Intel·ligent, Inclusiu i Sostenible. El focus queda doncs situat en la millora de les
competències educatives i de formació dels ciutadans que contribueixin a l’ocupabilitat i la
reducció de la pobresa; el reforç de la innovació social i tecnològica; i els valors de la
sostenibilitat ambiental a tots els nivells.

Font: INTERREG ESPON SIESTA (Univ. Santiago i altres, 2013)

L’Estratègia Europa2020 fixa objectius quantitatius que es traduiexen en objectius per cada Estat
Membre. Entre els més destacats:
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-

Increment de la població ocupada per sobre del 75% de la població de 20 a 64 anys

-

20 milions menys de persones a Europa en situació de risc de pobresa o exclusió social

-

Almenys 40% de la població Europea d’entre 30 i 34 anys amb estudis universitaris

-

Disminuir la taxa de fracàs escolar per sota del 10%

-

Invertir 3% del PIB europeu en inversions en recerca i innovació

A banda de l’estratègia Europa2020, existeixen altres objectius quantitatius de les polítiques
Europees entre els quals destaquem els següents:
-

increment de 2 anys addicionals de vida saludable per cada dècada

-

increment de l’eficiència energètica en un 20% el 2020 i un 50% el 2030

-

reducció de les morts per exposició a partícules en un 47% el 2020

-

reducció de les emissions de CO2 en 20% el 2020, 40% el 2030 i 80% el 2050

-

increment dels vehicles propulsats amb combustibles alternatius en entorns urbans fins
al 10% el 2020, 50% el 2030 i eliminació dels vehicles de gasolina i gasoil totalment el
2050

La renovació de l’estratègia per l’horitzó 2020+ sembla que renovarà aquests objectius i que
reforçarà el paper de la Política Industrial a Europa. Per això, el Pla Estratègic aquí present
considera els objectius i les orientacions de les polítiques Europees com a orientació base per a la
proposta d’una estratègia comarcal.

Estat dels objectius assolits a Europa. EU28 a 2016. Font: Eurostat, 2016
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1.8 Alineació de l’estratègia amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible
L’estratègia formulada en aquest document s’alinea amb els objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i la seva Agenda 2030. En particular, manté una forta correlació amb els
següents objectius:

O4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats
d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
O8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut,
inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
O9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
O10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països (de gènere,
econòmiques, raça, etc.).
O11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin
inclusius, segurs i resistents.
O12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
O17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les
associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.
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1.9 Objectiu central

Projectar el Vallès Oriental com a Territori d’Oportunitats, de Creació i d’Innovació reforçant el
seu caràcter de pol industrial i el seu esperit empresarial; consolidar la comarca com espai per a
la diversificació empresarial i preparar un entorn econòmic que sigui un referent nacional i
internacional d’especialització, singularitat i originalitat en sectors econòmics, actuals i de futur,
com a enllaç clau per a la creació de riquesa i ocupació de forma sostenible i integradora.
Projectar el Vallès Oriental com Espai per a les Persones situant a les persones al centre de les
mirades; descobrint els seus valors com actors econòmics, motors d’inversió, generadors de
lideratges i promotors de la seva terra. Pensant en les persones com a agents de transformació
social i impulsors d’accions i d’una governança conjunta; pensant en les persones com a
detonants d’una comarca que és sinònim de Benestar.

1.10 Línies estratègiques
A continuació es presenta la proposta de Línies Estratègiques i de Programes d’actuació
derivades del treball de diagnosi i dels Grups de treball de Prospectiva portats a terme en el marc
del projecte.
En total, s’identifiquen 6 Línies estratègiques i 16 programes:

LE 1. LA FORMACIÓ,
CLAU PER A
L’OCUPACIÓ,
INCLUSIÓ I EL
DESENVOLUPAMENT

LE 2. TECNOLOGIA,
CONEIXEMENT I
INNOVACIÓ

LE 3. El Vallès
Oriental, POL
INDUSTRIAL DE
REFERÈNCIA

LE 4. TERRITORI
ACCESSIBLE,
CONNECTAT I
SOSTENIBLE

LE 5. SUPORT AL
TEIXIT EMPRESARIAL I
A L’EMPRENEDORIA

LE 6. PROMOCIÓ DEL
VALLÈS ORIENTAL

MOTOR DE CANVI: GOVERNANÇA
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1.10.1 LE1. la formació clau per a l’ocupació, inclusió i el desenvolupament
OBJECTIU
>

Potenciar la formació professional i universitària i el valor de la formació continua per generar
oportunitats al territori i preparar nous talents.

>

Millorar els índexs d'ocupació, inclusió i formació de les persones d'acord a les necessitats del teixit
empresarial actual i a les oportunitats derivades de sectors emergents i major potencial.

PROGRAMES
Aquesta LE està formada pels següents Programes:
•
•
•

Programa 1.1: Millora de l’ocupabilitat, en especial dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció
Programa 1.2: Valorització, adequació i accés a la Formació professional, universitària i contínua
Programa 1.3: Aliances entre l’administració pública, empreses i els centres de formació

Programa 1.1
Millora de l’ocupabilitat, en
especial dels col·lectius amb
majors dificultats d’inserció

Programa 1.2
Valorització, adequació i
accés a la Formació
professional, universitària i
contínua

Programa 1.3
Aliances entre l’administració
pública, empreses i els
centres de formació

IMPACTE A LES OPORTUNITATS I REPTES DE LA COMARCA
POL INDUSTRIAL I
CENTRALITAT
ECONÒMICA

OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER AL
TREBALL

SECTORS
ECONÒMICS AMB
GRAN POTENCIAL

Gran dinamisme
empresarial

La comarca pot ser un
referent en sectors amb
gran capacitat per crear
ocupació

ACCESSIBILITAT I
MOBILITAT

GOVERNANÇA
I PARTICIPACIÓ

Oportunitats
Disposa d'un gruix
important d'empreses de
mida gran i mitjana (amb
capacitat per crear
ocupació)
El Vallès Oriental crea
ocupació en tots els
sectors

La concertació al territori
concebuda com una
oportunitat per a incentivar
el creixement i l'ocupació a
la comarca.
Existència d'una xarxa de
treball, relació i intercanvi
d'informació.

Disponibilitat de sòl que
es pot destinar a acollir
noves activitats
industrials.
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Pla Director del Circuit de
Montmeló i els nous
espais d'activitat

Reptes
Dificultat per trobar
professionals qualificats

L'ocupabilitat dels
col·lectius amb baixos
nivells d'instrucció: dones
i majors de 55 anys

Desprestigi social de
l'ocupació en sectors com
la cura de les persones.

Baixa accessibilitat als
PAE en transport públic

Insuficient concertació entre
agents de l'administració i
concertació amb les
empreses i els centres de
formació

L’ús excessiu de la
temporalitat en la
contractació: precarietat
laboral

Oferta d'ocupació poc
estable.

Deficiències en la xarxa
de transport públic intracomarcal i amb la resta
de l'AMB

Manca de planificació i
tractament transversal de les
polítiques en matèria
d'ocupació i formació

Nivells de formació
inferiors a la mitjana de
Barcelona i Catalunya

Manca d'orientació sobre
els requeriments
empresarials i
d'alineacions dels perfils
professionals

Manca de transparència del
mercat de treball i del
sistema d’intermediació

Manca de reconeixement
de l'experiència
professional.
Escassa valorització de la
formació per part dels
treballadors i desocupats.
Poca coordinació entre
l'oferta formativa i les
necessitats empresarials.
Escassetat de places per a
estudiants de determinats
cicles
Excessiva rigidesa dels
programes ocupacionals.
Manca d'operadors de
formació i de centres de
referència
Manca de coneixement
de les necessitats i
demandes d'ocupació.
Envelliment de la força de
treball i certa
obsolescència
professional de la
població activa.
L'índex de recanvi de la
població activa és baix.
L'estoc de mà d'obra
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voreja l'escassetat en
sectors claus.

1.10.2 LE2. Tecnologia, coneixement i innovació. Vallès oriental, espai de coneixement
OBJECTIU

>

Aconseguir un model de creixement econòmic basat en el coneixement, la tecnologia i l'impuls
de la innovació que sigui sostenible, integrat i socialment col·laboratiu.

>

Consolidar el Vallès Oriental com a territori que entén la innovació com a canvi i que genera
valor (que no només és econòmic).

>

Consolidar els avantatges competitius de la Comarca com a territori d'innovació ó i de
referència tecnològica vinculat a les persones i la seva qualitat de vida.

PROGRAMES

Aquesta LE inclou els següents programes:
•
•
•

Programa 2.1: Promoció i posicionament en innovació
Programa 2.2: Foment de la R+D+i, i xarxes i ecosistemes d’innovació
Programa 2.3: Cultura de la innovació

Programa 2.1

Programa 2.2

Promoció i posicionament
en innovació

Foment de la R+D+i, i xarxes
i ecosistemes d’innovació

Programa 2.3
Cultura de la innovació

IMPACTE SOBRE LES OPORTUNITATS I REPTES DE LA COMARCA
POL INDUSTRIAL I
CENTRALITAT
ECONÒMICA

OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER
AL TREBALL

SECTORS
ECONÒMICS AMB
GRAN POTENCIAL

Gran dinamisme
empresarial

La comarca pot ser un
referent en sectors amb
gran capacitat per crear
ocupació i innovació.

Existència d'un Institut
Universitari de Ciència i
Tecnologia.

Espai per desenvolupar
models d'èxit i
experiències pilots en

Voluntat del sector públic
d'impulsar la concertació
entre entitats publiques i

ACCESSIBILITAT I
MOBILITAT

GOVERNANÇA
I PARTICIPACIÓ

Oportunitats
Disposa d'un gruix
important d’empreses de
mida gran i mitjana amb
estructura i economies
d'escala suficients per
innovar
La futura estació
intermodal de la Llagosta
representa una
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oportunitat per
l’especialització comarcal
en logística i transport (i
innovació logística)

sectors com l'atenció i
cura de les persones, la
mobilitat, l'oci, l’IT
vinculat a les persones i
l'IT de les coses

privades.

Disponibilitat de sòl que
es pot destinar a acollir
noves activitats
industrials.
Pla Director del Circuit de
Montmeló i els nous
espais d'activitat
És una comarca amb
destacats índexs
d'innovació i
desenvolupament
tecnològic

Reptes
Dificultat per trobar
professionals qualificats

Nivells de formació
inferiors a la mitjana de
Barcelona i Catalunya

Competència de
comarques veïnes

Poca coordinació entre
l'oferta formativa i les
noves necessitats
empresarials.

Excessiva rigidesa dels
programes ocupacionals.

Manca d'orientació sobre
els requeriments
empresarials i
d’alineació o dels perfils
professionals

Baixa accessibilitat als
PAE amb transport
públic

Insuficient concertació
entre agents de
l'administració i
concertació amb les
empreses i els centres de
formació

Deficiències en la xarxa
de transport públic intracomarcal i amb la resta
de l'AMB

Manca d'operadors de
formació i de centres de
referència i d'innovació
Reduït esperit
emprenedor

20

1 OBJECTIUS I ESTRATÈGIA DE FUTUR

1.10.3 LE3: el Vallès Oriental, pol industrial de referència
OBJECTIUS

>

Reindustrialitzar la comarca fixant l'activitat industrial, enfortint la seva gran diversificació,
preparant el territori i les seves infraestructures per atendre les necessitats actuals i futures,

>

Generar sinèrgies amb altres territoris i fomentar projectes conjunts de dinamització.

PROGRAMES

Dins d'aquesta Línia s'aposta per la construcció d'un gran pacte industrial que s'articuli en els següents
Programes:
•
•
•

Programa 3.1: Polígons d’activitats equipats
Programa 3.2: Sector industrial més cohesionat
Programa 3.3: Suport comarcal al sector industrial

Programa 3.1

Programa 3.2

Programa 3.3

Polígons d’activitats
equipats

Sector industrial més
cohesionat

Suport comarcal al sector
industrial

IMPACTE SOBRE LES OPORTUNITATS I REPTES DE LA COMARCA

POL INDUSTRIAL
I CENTRALITAT
ECONÒMICA

OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER AL
TREBALL

SECTORS
ECONÒMICS AMB
GRAN POTENCIAL

Gran dinamisme
empresarial

La comarca pot ser un
referent en sectors amb
gran capacitat per crear
ocupació i innovació

ACCESSIBILITAT I
MOBILITAT

GOVERNANÇA
I PARTICIPACIÓ

Oportunitats
Bona
posició geoestratègica
vers els gran mercats.

Voluntat del sector públic
d'impulsar la concertació
entre entitats publiques i
privades.

Vocació industrial i
productiva
L'Àmbit GranollersCongost, el Baix Vallès i
la Riera de Caldes
configuren pols
econòmics
Disposa d'un gruix
important d’empreses
de mida gran i mitjana
amb estructura i

21

1 OBJECTIUS I ESTRATÈGIA DE FUTUR

economies d'escala
suficients per innovar
La comarca mostra
potencial per adaptarse a les noves
tendències productives
La futura estació
intermodal de la
Llagosta representa una
oportunitat per a
l'especialització
comarcal en logística i
transport
Disponibilitat de sòl que
es pot destinar a acollir
noves activitats
industrials.
Pla Director del Circuit
de Montmeló i dels
nous espais d'activitat
Bona dotació
d'infraestructures
vinculades al transport i
la logística de
mercaderies.

Reptes
Els PAEs no estan
preparats per al
transport de gran
tonatge.

Nivells de formació
inferiors a la mitjana de
Barcelona i Catalunya

Baixa accessibilitat als
PAE amb transport públic

Necessitat d'establir
polítiques supramunicipals

Dificultat per trobar
professionals qualificats

Reduït esperit
emprenedor per part de
la població

Deficiències en la xarxa
de transport públic
intracomarcal i amb la
resta de l'RMB

Manca de planificació de
polítiques industrials
sostingudes

Saturació de la principal
via d’accessibilitat

Insuficient participació del
teixit empresarial i d'altres
actors clau

Dificultats de mobilitat
dins dels polígons

Fragmentació dels
polígons industrials que
en dificulten la gestió

Dificultats en la gestió
dels polígons.
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1.10.4 LE4. Territori accessible, connectat i sostenible
OBJECTIUS

>

Fomentar la mobilitat sostenible i millorar la multi-modalitat del transport de tal manera que
faciliti la connexió de les persones; el seu fàcil accés als diferents nodes econòmics, així com
garantir una adequada interconnexió amb els municipis.

PROGRAMES

Aquesta LE està formada pels següents Programes:
•

Programa 4.1: Millora de l’accessibilitat als PAEs

•

Programa 4.2: Mobilitat eficient

Programa 4.1

Programa 4.2

Millora de l’accessibilitat als
PAEs

Mobilitat eficient

IMPACTE SOBRE LES OPORTUNITATS I REPTES DE LA COMARCA

POL INDUSTRIAL I
CENTRALITAT
ECONÒMICA

OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER AL
TREBALL

SECTORS
ECONÒMICS AMB
GRAN POTENCIAL

ACCESSIBILITAT I
MOBILITAT

GOVERNANÇA
I PARTICIPACIÓ

Gestió Smart de la
mobilitat

Voluntat del sector públic
d'impulsar la concertació
entre entitats publiques i
privades.

Oportunitats
Bona posició geoestratègica
vers als grans mercats.

La comarca pot ser un
referent en sectors amb
gran capacitat per crear
ocupació i innovació

Vocació industrial i
productiva

Oferta de transport
públic combinat amb
intermodalitat

L'Àmbit GranollersCongost, el Baix Vallès i la
Riera de Caldes configuren
pols econòmics

Nous serveis i models de
mobilitat

La comarca mostra
potencial per adaptar-se a
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les noves tendències
productives
La futura estació
intermodal de la Llagosta
representa una oportunitat
per l'especialització
comarcal en logística i
transport
Disponibilitat de sòl que es
pot destinar a acollir noves
activitats industrials.
Pla Director del Circuit de
Montmeló i dels nous
espais d'activitat
Bona dotació
d'infraestructures
vinculades al transport i la
logística de mercaderies.

Reptes
Els PAEs no estan preparats
per al transport de gran
tonatge.

Nivells de formació
inferiors a la mitjana de
Barcelona i Catalunya

Baixa accessibilitat als
PAE amb transport públic

Manca de planificació del
transport públic a llarg
Termini a nivell comarcal

Dificultat per trobar
professionals qualificats

Reduït esperit
emprenedor per part de
la població

Deficiències en la xarxa
de transport públic
intracomarcal i amb la
resta de l'RMB

Necessitat d'establir
polítiques supramunicipals
d’accessibilitat

Saturació de la principal
via d’accessibilitat
Els PAEs no són espais
segurs per la mobilitat
no motoritzada

Insuficient participació del
teixit empresarial i d'altres
actors clau

Dificultats de mobilitat
dins dels polígons

Potenciació de les
connexions transversals
entre Vallesos

Crear consciència i
educar en favor d'una
mobilitat més sostenible.

Manca de potenciació
del transport ferroviari i
l’enllaç amb
infraestructures
logístiques com són el
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port o l'Aeroport.

Augment del transport
de mercaderies i serveis
de logística. Impacte
ambiental, saturació i
congestió de la xarxa
viària.
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1.10.5 LE5. Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria
OBJECTIUS

>

Atreure nous capitals econòmics i humans, fomentar la cooperació i projectar-se en nous mercats.
Contribuir a la consolidació de les activitats econòmiques referents a la comarca (logística,
indústria química, indústria farmacèutica, metall, automoció, alimentació, comerç)

PROGRAMES

Aquesta LE està formada pels següents Programes:
•
•

Programa 5.1: Polítiques i serveis per a les empreses
Programa 5.2: Suport i foment de l’emprenedoria

Programa 5.1

Programa 5.2

Polítiques i serveis per a les
empreses

Suport i foment de
l’emprenedoria

IMPACTE SOBRE LES OPORTUNITATS I REPTES DE LA COMARCA

POL INDUSTRIAL I
CENTRALITAT
ECONÒMICA

OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER AL
TREBALL

SECTORS
ECONÒMICS AMB
GRAN POTENCIAL

Gran dinamisme
econòmic

L'OPORTUNITAT de
desenvolupar nous
sectors: turisme natural,
agricultura- productes de
la terra, salut i serveis a
les persones.

Voluntat del sector públic
d'impulsar la concertació
entre entitats publiques i
privades.

Vocació industrial i
productiva

La comarca disposa de
tractors centrals que es
poden combinar amb
nous productes o recursos
turístics de gran
diversitat.

Existència de serveis i una
xarxa de treball a nivell
tècnic

L'Àmbit GranollersCongost, el Baix Vallès i la
Riera de Caldes
configuren pols

La comarca pot ser un
referent en sectors amb
gran capacitat per crear

ACCESSIBILITAT I
MOBILITAT

GOVERNANÇA
I PARTICIPACIÓ

Oportunitats
Bona Posició
geoestratègica vers als
gran mercats.
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econòmics

ocupació i innovació

La futura estació
intermodal de la Llagosta
representa una
OPORTUNITAT per
l'especialització comarcal
en logística i transport

Les TIC i la digitalització
com a OPORTUNITAT per
crear noves activitats
econòmiques.

Disponibilitat de sòl que
es pot destinar a acollir
noves activitats
industrials.

Pla Director del Circuit de
Montmeló i dels nous
espais d'activitat

Bona dotació
d'infraestructures
vinculades al transport i la
logística de mercaderies.

Reptes
Dificultat per trobar
professionals qualificats

Nivells de
formació inferiors a la
mitjana de Barcelona i
Catalunya

Perill pel
desenvolupament de la
comarca com a destinació
natural.

Baixa accessibilitat als
PAE amb transport públic

Insuficient concertació entre
agents de l'administració i
concertació amb les
empreses i els centres de
formació

Reduït esperit
emprenedor per part de
la població

Competència de
comarques veïnes

Deficiències en la xarxa
de transport públic
intracomarcal i amb la
resta de l'RMB

Manca de planificació i
tractament transversal de les
polítiques en matèria
d'ocupació i formació

Saturació de la principal
via d’accessibilitat

Insuficient participació del
teixit empresarial i d'altres
actors clau

Dificultats de mobilitat
dins dels polígons

Potenciació de les
connexions transversals
entre Vallesos

Manca de potenciació
del transport ferroviari i
l’enllaç amb
infraestructures
logístiques com són el
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port o l'Aeroport.

Augment del transport
de mercaderies i serveis
de logística.

Impacte ambiental,
saturació i congestió de
la xarxa viària.
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1.10.6 LE6. Promoció del Vallès Oriental
OBJECTIUS

>

Es proposa crear una estratègia de promoció i de generació de marca susceptible de ser aplicada
als productes i serveis en els que intervenen la innovació i el talent de la comarca. La creació d'una
imatge de marca territorial permetrà associar l'esperit industrial, la innovació, els espais
d'oportunitats i la qualitat de vida d'un territori com a factors de competitivitat i diferenciació. En
definitiva busca posar en valor el territori per a la captació d'empreses i grups d'inversió, retenció
de les inversions existents, fixant la població i atraient nous perfils.

PROGRAMES

Aquesta LE està formada pels següents Programes:
•
•
•

Programa 6.1: Instruments de promoció i comunicació del Vallès Oriental
Programa 6.2: Turisme i creació de producte
Programa 6.3: Destinació empresarial

Programa 6.1
Instruments de promoció i
comunicació del Vallès
Oriental

Programa 6.2
Turisme i creació de
producte

Programa 6.3
Destinació empresarial

IMPACTE SOBRE LES OPORTUNITATS I REPTES DE LA COMARCA

POL INDUSTRIAL I
CENTRALITAT
ECONÒMICA

OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PER AL
TREBALL

SECTORS
ECONÒMICS AMB
GRAN POTENCIAL

Gran dinamisme
econòmic

L'OPORTUNITAT de
desenvolupar nous
sectors: turisme natural,
agricultura- productes de
la terra, salut i serveis a
les persones.

Voluntat del sector públic
d'impulsar la concertació
entre entitats publiques i
privades.

Vocació industrial i
productiva

La comarca disposa de
tractors centrals que es
poden combinar amb
nous productes o recursos
turístics de gran
diversitat.

Existència de serveis i una
xarxa de treball a nivell
tècnic

L'Àmbit GranollersCongost, el Baix Vallès i la

La comarca pot ser un
referent en sectors amb

ACCESSIBILITAT I
MOBILITAT

GOVERNANÇA
I PARTICIPACIÓ

Oportunitats
Bona posició
geoestratègica vers als
gran mercats.
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Riera de Caldes
configuren pols
econòmics

gran capacitat per crear
ocupació i innovació

La futura estació
intermodal de la Llagosta
representa una
oportunitat per
l'especialització comarcal
en logística i transport

Les TIC i la digitalització
com a OPORTUNITAT per
crear noves activitats
econòmiques.

Disponibilitat de sòl que
es pot destinar a acollir
noves activitats
industrials.
Pla Director del Circuit de
Montmeló i dels nous
espais d'activitat
Bona dotació
d'infraestructures
vinculades al transport i la
logística de mercaderies.

Reptes
Dificultat per trobar
professionals qualificats

Nivells de formació
inferiors a la mitjana de
Barcelona i Catalunya

Reduït esperit
emprenedor per part de
la població

Perill pel
desenvolupament de la
comarca com a destinació
natural.

Baixa accessibilitat als
PAE amb transport públic

Insuficient concertació entre
agents de l'administració i
concertació amb les
empreses i els centres de
formació

Competència de
comarques veïnes

Deficiències en la xarxa
de transport públic
intracomarcal i amb la
resta de l'RMB

Insuficient participació del
teixit empresarial i d'altres
actors clau

Potenciació de les
connexions transversals
entre Vallesos
Manca de potenciació
del transport ferroviari i
l’enllaç amb
infraestructures
logístiques com són el
port o l'Aeroport.
Augment del transport
de mercaderies i serveis
de logística. Impacte
ambiental, saturació i
congestió de la xarxa
viària.
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1.11 Sectors estratègics i emergents
Al Vallès Oriental s’han detectat (a través de l’anàlisi quantitativa i de l’aportació dels agents) un
seguit d’activitats i especialitzacions econòmiques que es consideren consolidades i de referència
a la comarca, i per tant estratègiques a l’hora d’impulsar polítiques de promoció econòmica, ja
sigui des d’una vessant d’ocupació com de polítiques de suport a l’empresa, promoció del
territori, foment de la innovació o política industria, entre d’altres.
Aquests sectors són:

Indústria química
Indústria farmacèutica
Metall
Automoció
Alimentació
Logística
Comerç
Addicionalment es detecten un seguit d’activitats econòmiques amb un especial potencial de
creixement, que també mereixen especial atenció a l’hora de plantejar les polítiques de futur de
la comarca. Aquests sectors són el Turisme, la Salut i serveis a les persones, la gastronomia i les
noves activitats industrials: Digitalització, tecnologia i indústria 4.0.

Turisme
Salut i serveis a les persones
Gsatronomia i productes de proximitat
Noves activitats industrials vinculades a la digitalitzacio, industria 4.0 i noves tecnoologies.
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1.12 Matriu d'impacte creuat entre objectius i línies estratègiques
OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

FORMACIÓ

OCUPACIÓ

INNOVACIÓ

POL
INDUSTRIAL

IDENTITAT i
ARRELAMENT

TREBALL
CONJUNT

ACTIVITATS
EMERGENTS POTENCIAL

LÍNIA 1: FORMACIÓ per al desenvolupament









LINIA 2: INNOVACIÓ





LÍNIA 3: POL INDUSTRIAL i centralitat econòmica





LÍNIA 4: ACCESSIBLE i connectada amb les persones









LÍNIA 5: SUPORT al teixit empresarial i a l’esperit emprenedor

















LÍNIA 6: PROMOCIÓ. El Vallès Oriental crea marca
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1.13 Metodologia de la fase d’objectius i estratègia de futur
La segona fase d’objectius i estratègia ha definit una metodologia participativa basada en
l’elaboració de diferents grups de treball de prospectiva. En total, s’han realitzat 5 grups de
treball que han comptat amb la participació de 91 assistents:
1. Turisme, espais naturals, comerç, gastronomia i productes de la terra (Dilluns 29
d’octubre a Santa Maria de Palautordera): 20 assistents.
2. Ocupació i formació pel treball (Dimecres 14 novembre a Bigues Riells): 23 assistents.
3. Infraestructures i serveis de mobilitat, activitats de transport i logística (Dijous 22
novembre a La Llagosta): 13 assistents.
4. Política industrial, polígons i R+D+i (Dilluns 26 novembre Montornès del Vallès): 18
assistents.
5. Salut, serveis a les persones i entorn TIC (Dimecres 5 de desembre a Granollers): 17
assistents.
L’objectiu d’aquestes activitats ha estat identificar
l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles
estratègies de treball relacionades amb cada matèria
tractada als grups a la comarca, i definir el model de
futur més adient per al Vallès Oriental.
Els resultats obtinguts en cadascun dels grups de treball ha estat:
>

La identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a la
matèria a tractar en cada grup de prospectiva a la comarca.

>

La identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en
marxa o en debat a la comarca.

>

La definició del imaginari futur sobre el model territorial al Vallès Oriental
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La dinàmica de treball ha seguit els següents passos:
1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).
2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al
territori vinculats a cada estratègia (20 min).
3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20
min).
4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).
5. Activitat 4 - Discussió sobre la viabilitat de les línies més prioritàries (20 min).
6. Activitat 5 - Visió de futur sobre el Vallès Oriental (20 min).
7. Debat obert i cloenda (10 min)
Un cop realitzats els grups de treball, que han estat la base metodològica de la fase 2, s’ha
procedit a:
>

Treball de gabinet per a la realització dels documents de síntesi de cadascun dels grups
de prospectiva.

>

Retorn tècnic de la secretaria tècnica dels primers resultats i proposta d’estratègia a la
Taula del Pla Estratègic de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA).

>

Realització de les modificacions pertinents a partir del retorn recollit.

>

Validació de la proposta estratègica a la Comissió Executiva de la TVOA.

>

Validació i presentació de la proposta estratègica al Plenari de la TVOA (veure annexos).

>

Realització del document definitiu d’estratègia (Veure annexos).
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