ANNEX 4
DOCUMENT DE SÍNTESI DE LES SESSIONS DE
TREBALL DE PROSPECTIVA
PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I
L’OCUPACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL (2018 – 2025)
MAIG 2019

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.
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1 TURISME,

ESPAIS

NATURALS,

COMERÇ,

GASTRONOMIA I PRODUCTES DE LA TERRA
1.1 Fitxa tècnica del debat
Lloc: Santa Maria de Palautordera
Data: 29 d’Octubre 2018, 9h30
Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Modera: DALEPH

Activitats realitzades
• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en
debat al territori (40 minuts)
• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts)
• Quina visió ens imaginem pel Turisme i el Comerç a mig i llarg termini? (20 minuts)

Objectius
• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball
relacionades amb el turisme i comerç a la comarca
• Definir el model turístic de futur més adient per al Vallès Oriental

Resultats
•

Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació al turisme i

el comerç a la comarca
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•

Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en

marxa o en debat a la comarca
•

Definició del imaginari futur sobre el model turístic i comercial al Vallès Oriental

Participants
Núria Nadal (Turismevallès - Consell Comarcal del Vallès Oriental)
Francesc Xavier Muntasell (Ajuntament de Santa Maria de Palautordera)
Esther Garcia (Cap de l'Àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal)
Anna Jané (Turismevallès - Consell Comarcal del Vallès Oriental)
Daniel Reixach de Linares (Diputació de Barcelona)
Àurea Diéguez Suárez

(Ajuntament de Granollers-Granollers Mercat)

Xavier Borràs LLebaria (Altavisibilitat)
Olga Soler Monforte (consultora turística)
Yago Calbet Domingo (Ajuntament de Cardedeu)
Imma Ruiz Barriga (Ajuntament Parets del Vallès)
Lidia Montoro (Circuit de Barcelona-Catalunya)
Carme Garrido López (Xarxa Productes de la Terra - Consell Comarcal del Vallès Oriental)
Lourdes Correa Oliver (Ajuntament de Sant Celoni)
Sílvia Candelich (Escola d'hoteleria VO Ins Marta Mata)
Elisabet Navarro (Condeminas Ajuntament De Santa Eulàlia De Ronçana)
Marc Bassols (DALEPH)
Jordi Torres (DALEPH)
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1.2 Estratègies plantejades sobre Turisme i Comerç
1. Estructurar un producte turístic i comercial en base als múltiples actius existents de noves
activitats.
Quins principals i nous productes turístics volem promoure i explicar?
2. Revaloritzar l’entorn natural i el patrimoni construït com a factors d’atractivitat comarcal
Quines estratègies d’actuació sobre el medi natural o els nuclis històrics per augmentarne l’atractiu turístic (i ciutadà)?
3. Generar majors sinèrgies dels grans equipaments turístics amb la resta de la comarca (La
Roca Village, Circuït de Catalunya)
Com podem treure millor partit dels 5 milions de visitants anuals d’aquests equipaments?
4. Rendibilitzar el potencial que té el turisme de proximitat (visites d’un sol dia, de cap de
setmana)
Podem rendibilitzar més aquest sector emergent, amb més de 4 milions d’usuaris
potencials?
5. Generar un relat i una imatge turística de la comarca
Com podem visualitzar el Vallès Oriental com a destinació turística? Quins mitjans?
6. Enfortir la salut del comerç tradicional i les fires
Quines iniciatives de formació o de promoció econòmica podem impulsar pel comerç?
7. Enfortir el sector turístic: Manca de relleu generacional, dificultats en l’emprenedoria,
valorització dels recursos tecnològics, formació ocupacional
Quines iniciatives de formació o de promoció econòmica podem impulsar pel turisme?
8. Promoure la col·laboració institucional en l’àrea de turisme
Quines iniciatives de col·laboració institucional cal impulsar, dins la comarca i fora?
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1.3 Síntesi de les contribucions dels participants
Priorització de les estratègies proposades
Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada
han estat:
1. Estructurar un producte turístic i comercial en base als múltiples actius existents de
noves activitats.
2. Revaloritzar l’entorn natural i el patrimoni construït com a factors d’atractivitat
comarcal.

Les estratègies que li segueixen són:
3. Enfortir la salut del comerç tradicional i les fires
4. Enfortir el sector turístic: manca de relleu generacional, dificultats en
l’emprenedoria, valorització dels recursos tecnològics, formació ocupacional.
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Elements destacats del debat a l’entorn de línies estratègiques


Cal observar que es perceben algunes reticències en relació a les línies de treball que fan
referència a la generació de sinèrgies amb els grans equipaments turístics de la comarca
(La Roca Village i Circuit de Catalunya), tot i el gran volum de turistes que generen (5
milions anuals). Es qüestiona, com queda reflectit en les propostes d’actuació, el paper
d’aquests equipaments en relació als impactes negatius que produeixen sobre la
comarca (problemes de congestió, sobre el petit comerç local).



També es desprèn una baixa percepció de les potencialitats en relació a la proximitat a
Barcelona, tot i els 4 milions de residents metropolitans.



La col·laboració institucional tampoc ha estat considerada una de les línies de treball més
estratègiques. Com veurem més endavant, aquest és un aspecte subratllat en la
proposta d’actuacions. Es destaca, però, que els resultats haurien estat diferent si hi
hagués participat en la sessió més membres del sector privat. En l’àmbit públic, els
participants, la majoria d’ells tècnics municipals i membres del consell comarcal en l’àrea
de turisme i comerç, apunten que treballen de manera coordinada entre els serveis dels
diferents municipis de la comarca, i a través dels quals ja es donen col·laboracions de
treball.



Es van donar diferències entre les opinions d’un grup i de l’altre: mentre que un dels
grups ha determinat com més prioritàries estructurar un producte turístic i comercial, i
revaloritzar l’entorn natural i patrimonial, el segon grup ha apostat per prioritzar les
línies de treball adreçades a enfortir la salut del comerç tradicional i les fires i enfortir el
sector turístic.



L’eix estratègic de treball amb més accions, iniciatives i projectes associats és la
revalorització de l’entorn i el patrimoni construït. Per aquesta línia de treball es
destaquen propostes a curt termini tals com l’elaboració de catàlegs o organització
d’activitats per donar a conèixer els productes locals; l’adequació i articulació dels
camins i itineraris naturals de la comarca en producte turístic de natura; o accions per
posar en valor el patrimoni quotidià. Quant a accions a llarg termini, destaquen aquelles
per treballar la línia estratègica per promoure la col·laboració institucional en l’àrea de
turisme, sobretot amb accions per enfortir els lligams entre el sector públic i privat, i
també entre administracions a diferent escala de treball.

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia
Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions:
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a)

Generar majors sinèrgies dels grans equipaments turístics amb la resta de la comarca (La
Roca Village, Circuït de Catalunya)

En el llarg termini, es proposa incloure l’oferta de natura que té la comarca a la informació
turística que s’ofereix des del circuit de Catalunya. A més, seguir treballant de manera conjunta
amb les accions i iniciatives que es puguin proposar des de La Roca Village o el Circuit de
Catalunya.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Difondre informació turística en els elements promocionals del Circuït de Catalunya i de la Roca
Village
- Treball conjunt entre els equipaments de La Roca Village i el Circuit de Catalunya i els municipis
de la comarca

b)

Promoure la col·laboració institucional en l’àrea de turisme

En el curt termini, es plantegen major col·laboracions amb l’Agència Catalana de Turisme, i
sobretot, se’n destaca l’organització de visites per part dels tècnics municipals i comarcals als
principals agents del sector privat de la comarca.
En el llarg termini, afavorir la concertació publico-privada, i també la concertació entre
administracions. Es veu com interessant aconseguir que la Generalitat participi més en la
governança turística comarcal i local.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Gestió de transport públic al Montseny (especialment els caps de setmana)
- Més concertació público-privada
- Concertació entre administracions
- Potenciació d’una figura d’emprenedor turístic del lleure i l’entorn
- Establiment de més vincles de col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme
- Treball de prospectiva: programa de visites dels tècnics comarcals / municipals a les empreses
del sector, per enfortir vincles, informar d’iniciatives i contrastar inquietuds o expectatives
- Implicació major de la Generalitat en la governança turística a nivell comarcal i local
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c)

Estructurar un producte turístic i comercial en base als múltiples actius existents de noves
activitats.

En el curt termini, es presenten iniciatives per generar productes basats en les experiències d’oci
i de turisme familiar a la comarca. Es posa d’exemple, la Ruta Tourdera, ja en marxa, amb la
definició d’oferta complementària, gastronòmica i d’allotjament. Entre els projectes en curs o a
debat presentats, els participants en destaquen la comercialització conjunta dels itineraris
naturals i les experiències gastronòmiques; la publicació de 50 propostes sobre turisme de
compres a la comarca; i la promoció del producte turístic passmuseum. Un altre paquet turístic
que es veu com interessant és: safareig termal + visita guiada + restaurant+ museu thermalia.
En el llarg termini, es recullen propostes per la unió de la ruta Besòs-Tordera, i per la generació
de models de negoci orientats al turisme de lleure i d’oci. Es creu que els paquets turístics han
d’incloure allotjament, gastronomia, visites i experiències, tot com un mateix producte.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Promoure experiències d’oci i turisme familiar
- Creació de productes que incloguin experiències
- Creació de productes que incloguin elements singulars de la comarca (p.ex safareix termal +
visita guiada + restaurant + museu thermalia)
- Foment i promoció de la Ruta Tourdera. Generar oferta complementària (gastronomia i
allotjament)
- Comercialització conjunta dels itineraris naturals i el sector de la restauració
- Publicació de 50 propostes sobre turisme de compres a la comarca
- Promoció del producte turístic Passmuseum
- Treball per la consolidació de la ruta futura Besòs-Tordera
- Generació de models de negoci d’àmbit comarcal orientats al turisme d’oci i lleure

d)

Rendibilitzar el potencial que té el turisme de proximitat (visites d’un sol dia, de cap de
setmana).

En el curt termini, es planteja la paquetització de les experiències turístiques de lleure i oci a la
comarca que incloguin visites culturals + rutes/itineraris naturals + experiències gastronòmiques,
fent que aquests paquets i activitats associades tinguin el seu espai a la plataforma
turismevallès.com.
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En el llarg termini, el turisme a la comarca es creu que ha d’anar lligat al foment i
desenvolupament dels actius endògens del territori.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Paquetització d’experiències turístiques de lleure i oci
- Oferta de paquets turístics que incloguin visites culturals, itineraris i rutes naturals, i
experiències gastronòmiques
- Promoció dels camins i itineraris naturals, especialment la ruta Tourdera
- Incloure a la plataforma turismevalles.com les activitats i productes turístics que s’ofereixen
- Foment d’un turisme basat en la revalorització dels actius endògens
- Desenvolupament patrimonial de Caldes de Montbui

e)

Revaloritzar l’entorn natural i el patrimoni construït com a factors d’atractivitat comarcal.

En el curt termini, es proposen iniciatives per crear productes de natura que incloguin camins i
itineraris i que es donin a conèixer els productes propis de la comarca amb una potenciació i
millora del transport públic.
En el llarg termini, a la vegada, es planteja la diversificació de productes per evitar-ne la
saturació.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Accions i activitats per posar en valor el patrimoni quotidià
- Creació de productes de natura (camins, itineraris...)
- Promoció per donar a conèixer els productes locals (a través de catàlegs, o als restaurants de la
comarca...)
- Diversificació de productes per evitar la saturació turística i congestió del territori
- Potenciació del transport públic

f)

Generar un relat i una imatge turística de la comarca.

En el curt termini, promoure una campanya pel foment del turisme de benestar (benestar
gastronòmic, benestar cultural, benestar termal...) sent la comarca més diversa turísticament a
prop de Barcelona.
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En el llarg termini, generar una imatge d’entorn natural viu que li doni més valor al patrimoni
natural comarcal, fent que els propis ciutadans del Vallès sentin seues els recursos naturals i
patrimonials, i siguin els seus principals promotors.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Llançament d’una campanya sobre turisme de benestar a la comarca
- Definició d’una imatge d’entorn natural viu que li doni valor al patrimoni natural
- Treballar el concepte benestar com aglutinador de les experiències turístiques al Vallès Oriental
(benestar gastronòmic, benestar termal, benestar cultural...)
- Fer que els ciutadans del Vallès sentin seus els recursos presents al territori perquè a llarg
termini siguin els principals promotors de les potencialitats turístiques que ofereix la comarca

g)

Enfortir el sector turístic: manca de relleu generacional, dificultats en l’emprenedoria,
valorització dels recursos tecnològics, formació ocupacional.

En el llarg termini, es pensa en les eines per fer una formació professionalitzada del sector
turístic per generar un model de formació enfocat a millorar l’oferta i qualitat del sector, que
respongui a necessitats reals i pràctiques que demandi el sector públic i privat (allotjament,
restauració, gestió...).

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Formació professionalitzada del sector turístic
- Model de formació enfocat al sector turístic (allotjament, restauració, gestió) per una millor
qualitat de les oportunitats formatives
- Actuacions formatives que responguin a necessitats reals i pràctiques

h)

Enfortir la salut del comerç tradicional i les fires.

En el curt termini, es planteja la possibilitat de crear una base de dades amb les botigues i
agrobotigues comercials que ofereixen productes de proximitat i/o varietats recuperades.
En el llarg termini, es proposen sinergies entre pobles per unificar fires i organitzar un calendari
de fires per no solapar-les unes amb les altres ni en temps ni en temàtiques. Es proposa també
crear una ruta sobre comerços singulars.

11

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Sinergies entre pobles per unificar fires
- Creació d’una ruta sobre comerços singulars a la comarca
- Frenar l’establiment de megaprojectes comercials
- Calendari de fires a nivell comarcal perquè no es solapin entre municipis i temàtiques
- Creació d’una base de dades amb les botigues i agrobotigues comarcals que tinguin productes
de proximitat i varietat recuperades
- Creació d’una central de distribució dels productes artesans elaborats a la comarca

Visió futura del sector al Vallès Oriental

Els participants consideren que la comarca del Vallès Oriental pot aglutinar tots els models
turístics plantejats: turisme actiu (com a la Garrotxa), turisme metropolità i de visites de dia o
cap de setmana (com el Garraf o Penedès), turisme urbà i patrimonial (com Osona/Vic), turisme
especialitzat en nínxols de mercat emergents (com el Maresme).
La diversitat de recursos tant naturals com patrimonials que ofereix la comarca, es creu, que pot
fer que a nivell turístic es puguin desenvolupar i enfortit tots quatre models turístics. El debat es
centra en la diversitat i possibilitats que existeixen, tot i que es qüestiona si oferir-ho tot no resta
atractivitat.
Es planteja definir un producte sota un concepte o element destacat a la comarca (per exemple,
terme benestar), que sigui paraigües i del qual pengin totes les possibilitats turístiques que
s’ofereixen al Vallès Oriental (allotjament, activitats de natura, gastronomia...).
Es creu que per definir el nom del producte més adient que pot oferir el Vallès Oriental es
requereix un procés llarg de debat entre els principals agents del territori i els turistes. En aquest
sentit, es creu que hi ha encara treball a fer.
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1.4 Estructura de la dinàmica

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).
Presentació en format PPT per part de la consultora sobre l’estat actual dels treballs per situar
els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització dels
antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, Pla Operatiu de Turisme 2018, i
introducció a les dinàmica del debat. Exposició de les possibles línies estratègiques de treball
sobre Turisme, Comerç, Espais Naturals, Productes de la Terra i Gastronomia.

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al
territori vinculats a cada estratègia (20 min).
Els participants es divideixen en dos grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha
d’identificar i proposar 2 projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que
sumin a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i un pel llarg termini (més
enllà de 2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la
resta les seves decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els principals
raonaments a la resta de participants al final de l’activitat.
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3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20
min).
Els grups s’intercanvien els pòsters que han estat treballant fins ara. Així, ara cada grup treballa
amb les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera col·lectiva, i sobre la proposta
d’iniciatives i programes de l’altre grup, s’escullen aquelles 5 iniciatives o projectes de curt
termini (2018-2025) i 2 en el llarg termini (més enllà de 2025) que s’identifiquin com a més
rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es col·loquen dins el cercle de
consens. De nou es genera un debat intern en cada grup. Un o més membres del grup exposen
els principals raonaments a la resta de participants al final de l’activitat.

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).
Els grups s’intercanvien per realitzar una discussió interna per cada grup sobre quines de les 8
estratègies proposades són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota
amb dos gomets la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li
segueix. Cada participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en
cada grup sobre les propostes que s’han fet. Un o més membres del grup exposen els principals
raonaments a la resta de participants al final de l’activitat.

5. Activitat 4 - Discussió sobre la viabilitat de les línies més prioritàries (20 min).
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Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per
cadascuna de les estratègies. Es valora quina viabilitat té cada línia, i quina capacitat d’impacte
es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el desenvolupament de les estratègies proposades.

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre el turisme al Vallès Oriental (20 min).
Es mostren 4 models alternatius de turisme que es donen a algunes de les comarques de
Catalunya perquè els participants destaquin amb quin dels models presentats es senten més
identificats i els agradaria més prendre com a referent de cara a desenvolupar l’activitat turística
a la comarca en ell llarg termini.
La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines el Vallès Oriental l’any 2040, en relació al turisme?”
a) més vinculat al turisme actiu, com la Garrotxa
b) més metropolità, de visites de dia, com el Garraf o l’Alt Penedès
c) més urbà i patrimonial, com Osona
d) més especialitzat en nínxols de mercat emergents, com el Maresme

7. Debat obert i cloenda (10 min)
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2 OCUPACIÓ I FORMACIÓ PEL TREBALL
2.1 Fitxa tècnica del debat
Lloc: Bigues i Riells
Data: 14 de novembre 2018
Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Modera: DALEPH

Activitats realitzades
• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en
debat al territori (40 minuts)
• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts)
• Quina visió ens imaginem sobre ocupació i formació al Vallès Oriental a mig i llarg termini?
(20 minuts)

Objectius
• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball
relacionades amb la formació i ocupació a la comarca
• Definir el model en relació a l’ocupació i la formació que sigui més adient per al Vallès
Oriental

Resultats
•

Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a l’ocupació i

la formació a la comarca
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•

Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en

marxa o en debat a la comarca
•

Definició del imaginari futur sobre el model ocupacional i formatiu al Vallès Oriental

Participants
Estanislao

Arman Sáez

Ajuntament de Montornès del Vallès

Albert

Barbena Roig

Escola Pia Granollers

Mario

Cacicedo Argente

OT Granollers - Franqueses

ALÍCIA

CASTRO GONZALEZ

MANCOMUNITAT INTERM.VALL TENES

Gemma

Dachs Porta

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Albert

del Amor

L'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental

Antoni

Durán Piñera

Escola Sant Gervasi sccl

Pere

Gabern

Consell FP Granollers

Arnau

Galí Montiel

Ateneu Cooperatiu

Èlia

López Felpeto

Fundació Viver de Bell-lloc

Elisabeth

Martín Saura

Granollers Mercat- Ajuntament Granollers

Glòria

Martori López

Ajuntament de Sant Celoni

Vicky

Moreno Pineda

PIMEC

Enric

Pagès

Institut EMT Granollers

Núria

Peix Arqué

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Gema

Sagarribay Yarza

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carlos

Sopeña Morellán

Fundació Viver de Bell-lloc

Marc

Candela Callado

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Montse

Aliberch

Ajuntament de les Franqueses

Olga

Peralta Orta

Ajuntament de Caldes de Montbui

Esther

Garcia Garcia

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Lídia

Busquets Cladelles

Mordered

Emilia

Macias

CCOO

Marc

Bassols

Daleph

Jordi

Torres

Daleph
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2.2 Estratègies a debatre sobre Ocupació i Formació

Formació

Intermediació i
orientació laboral

Suport a l'empresa i
a l'emprenedoria

Millora de les
condicions de
treball

Concertació
administració teixit empresarial

Concertació entre
agents de
l'administració
pública

1. Formació en competències professionals i personals, ajustada a les necessitats
empresarials.
 Catàleg de programes de formació: cursos oferts pel SOC i cursos propis.
 Millorar la inserció dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció: joves, aturats de llarga
durada, majors de 45 anys, dones, etc.
 Detectar i ajustar els cursos a les necessitats formatives dels usuaris i les empreses en sectors
consolidats, estratègics i amb potencial de creixement (vinculades a polítiques de
industrialització i internacionalització, turisme, etc.).
 Adequació i posada en valor de l’oferta de formació professional a nous sectors econòmics
com els referents als serveis a les persones o als segments turístics altament especialitzats.
Necessitat de posar en valor l’ocupació en la industria o l’agricultura.

2. Intermediació i orientació laboral i suport a l’ocupació.
 Ajuts i subvencions per la contractació. Borsa de treball comuna.
 Orientació laboral i suport als col·lectius amb majors dificultats d’inserció: joves, aturats de
llarga durada, majors de 45 anys, dones, etc. (Clubs de Feina, acompanyament i seguiment
post-inserció laboral, etc.).
 Serveis de suport a l’empresa i intermediació en sectors claus per l’atracció de professionals i
la contractació.

3. Suport a l’empresa i l’emprenedoria.
 Polítiques i serveis de suport a l’empresa: orientació, assessorament especialitzar,
internacionalització, acompanyament, ajuts econòmics i subvencions, finestreta única, etc.
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 Polítiques de suport a l’emprenedoria: ajuts econòmics, infraestructures i espais de coworking, vivers d’empresa, líving-labs, formació i mentoring en emprenedoria, etc.

4. Millora de les condicions de treball
 Incentius a la contractació indefinida, conciliació familiar, campanyes de sensibilització,
condicions laborals, situacions de desigualtat social i pobresa en el mercat laboral, precarietat
contractual, etc.

5. Major col·laboració i vincles entre les empreses i l’administració.
 Activitats de prospectiva empresarial per millorar el coneixement de les necessitats
empresarials. Trobades de networking empresarial. Directori d’empreses i grups de treball
estable amb representants de l’administració local...

6. Concertació territorial: coordinació dels agents de l’administració pública en el suport i el
foment de l’ocupació i l’emprenedoria.
 Treball coordinat entre agents de l’administració pública (Consell Comarcal, ajuntaments,
SOC, escoles de formació de titularitat pública, etc.) de la comarca per optimitzar activitats i
programes. Evitar el solapament d’activitats i cursos formatius.
 Gestió i governança de les polítiques públiques d’ocupació.

2.3 Síntesi de les contribucions dels participants
Priorització de les estratègies proposades
Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada
han estat:
1. Intermediació i orientació laboral i suport a l’ocupació
2. Formació en competències professionals i personals ajustada a les necessitats
empresarials

Les estratègies que li segueixen són:
3. Suport a l’empresa i l’emprenedoria
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4. Concertació entre els agents de l’administració pública, i entre aquests i el teixit
empresarial comarcal
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Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques
 L’ocupació i la formació professional es defineixen com eixos de treball transversals. Són
elements que tenen incidència sobre moltes altres temàtiques d’àmbit comarcal (mobilitat,
polígons d’activitat econòmica, sector turístic...).
 El Vallès Oriental és una comarca amb un teixit empresarial potent, i són molts els recursos i
les interrelacions amb ell que es poden generar i aprofitar per la millora de l’ocupabilitat
comarcal. En general, la comarca es caracteritza per tenir un teixit industrial de petites i
mitjanes empreses. Hi ha, també, algunes grans empreses com poden ser Grifols o Mango,
amb les quals es poden establir vincles de treball comú perquè es doni resposta a les
necessitats que puguin tenir i alhora es fomenti la contractació i la inserció laboral dels
col·lectius a l’atur. No obstant, cal tenir en compte el tipus de treball que aquestes empreses
poden oferir (majorment perfils molt tècnics) que en general, no sempre responen als perfils
en atur de la comarca.
 La formació professional i ocupacional es troba principalment orientada a complir amb les
exigències i necessitats que el teixit empresarial requereix. Però la formació hauria de pensarse també en clau de les persones. És a dir, cal pensar també amb quines són les necessitats
que tenen els treballadors perquè la seva formació doni resposta i s’adeqüi a les diferents
activitats i feines que poden desenvolupar al llarg de tota seva vida laboral. D’aquesta
manera, la formació professional és molt més. S’hauria de parlar de formació qualificada i
professional, basada en l’aprenentatge formatiu i la identificació de noves oportunitats
laborals per desenvolupar les competències dels usuaris.
 El sistema de FP no depèn directament dels serveis de promoció econòmica dels ens locals. El
foment i la valorització de la formació professional s’ha de treballar a instancies superiors, des
del Departament d’Ensenyament. Des dels àmbits locals i comarcals, però, s’apunta en que
cal treballar paral·lelament en el seu foment, difusió i valorització. Costa que des de la
Generalitat es facilitin les eines, tempos i sistemes de treball a favor de la formació
professional.
 El sector turístic i la promoció de l’entorn comarcal és un pol de treball a desenvolupar. Els
recursos naturals i patrimonials a l’abast poden fer de la comarca un destí turístic destacat,
que amb un creixement sostingut fomenti l’ocupació i l’emprenedoria a la comarca.
 Alguns dels sectors econòmics estratègics a la comarca serien el sector farmacèutic,
l’alimentari o l’atenció a la salut de les persones.

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia
Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions:
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a)

Formació en competències professionals i personals ajustada a les necessitats empresarials

En el curt termini, es proposa millorar de forma generalitzada les xarxes d’intermediació i
col·laboració institucional per adaptar la formació professional a les necessitats de les empreses
de la comarca.
En el llarg termini, es destaca com a rellevant continuar donant suport a la implementació de la
formació dual a la comarca amb la construcció d’un centre de FP públic i d’àmbit comarcal.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Nous programes de formació ocupacional
- Formació en competències transversals, professionals, instrumentals
- Formacions bonificades en empreses
- Millora del sistema d’FP per apropar-lo a les característiques del teixit empresarial
- Plans formatius seguint les necessitats del teixit empresarial
- Suport en la implementació de la formació dual
- Sistema d’orientació laboral
- Donar prestigi als certificats de professionalitat i que aquests siguin més plurals
- Creació d’una xarxa d’orientadors laborals
- Millora de les xarxes d’intermediació i creació de línies de col·laboració de forma generalitzada
- Formació coordinada en competències bàsiques (anglès, TIC...)
- Formació 4.0
- Desenvolupament de projectes en l’àmbit comarcal de manera concertada entre
administracions

b)

Intermediació i orientació laboral i suport a l’ocupació

En el curt termini, s’apunta com molt important consolidar les activitats d’orientació i
intermediació laboral existents, i engegar nous programes per combatre l’atur estructural a la
comarca. Entre aquests, es planteja oferir programes de suport al cooperativisme. Es presenten
iniciatives per fer més transparent el mercat de treball a través de sessions d’informació sobre
les demandes i requisits que en cada moment té el mercat laboral al Vallès Oriental. Entre
aquests, té especial rellevància l’aposta per programes d’orientació laboral dirigits aquells
col·lectius amb més risc d’exclusió social.
En el llarg termini, és rellevant definir programes d’orientació laboral al llarg de la vida,
especialment adreçats als col·lectius més vulnerables.
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Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Programes per combatre l’atur estructural
- Orientació a llarg de la vida
- Programes adreçats a col·lectius d’exclusió social
- Creació d’un sistema d’FP dual generalitzat participat per l’administració i les organitzacions
empresarials i socials
- Treball conjunt entre els serveis de formació i els serveis socials
- Reforçar i sistematitzar l’orientació laboral a les escoles. Informació de l’estat de l’activitat
econòmica
- Definició i execució de programes d’orientació laboral específics per a col·lectius en risc
- Cercador de recursos integrat

c)

Suport a l’empresa i l’emprenedoria

En el curt termini, s’aposta per continuar treballant en processos de sensibilització a favor de
l’emprenedoria en l’àmbit comarcal, i entre aquests processos, donar suport a l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental. En aquesta línia, potenciar i donar a conèixer programes com el
reempresa. Es creu molt important, també, generar un sistema d’informació i base de dades
compartit de prospecció empresarial a la comarca. Els vivers d’empreses actuals i els que es
projectin a futur hauran d’estar adaptats per donar resposta a les activitats que desenvolupen
els emprenedors a la comarca.
En ell llarg termini, es creu interessant consolidar un cercador de programes i activitats integrat
per al suport a l’empresa i l’emprenedoria, que els serveis i institucions d’àmbit comarcal puguin
compartir en línia per optimitzar els recursos econòmics i tècnics dels que disposen.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Suport i sensibilització en vers l’emprenedoria
- Suport a l’Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental
- Foment de polítiques de suport empresarial
- Suport a l’empresa amb valors socials, de Km0 i amb criteris de Responsabilitat Social
Corporativa (RSC)
- Espais de trobada de les empreses als Ajuntaments
- Creació d’una xarxa comarcal de suport a l’empresa
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- Oferta de formació a favor del cooperativisme
- Serveis que donin resposta comuna a les necessitats empresarials
- Sistema d’informació compartit de prospecció empresarial
- Cercador de recursos integrat sobre suport a l’empresa i l’emprenedoria
- Adaptar els vivers d’empreses
- Potenciar i donar a conèixer els programes de suport a l’empresa i l’emprenedoria en l’àmbit
comarcal (reimpresa, punt PAE)

d)

Millora de les condicions de treball

Les millores de les condicions de treball tenen una visió que va més enllà del curt termini. Les
actuacions de millora es veuran reflectides en el mercat laboral en el llarg termini. Es planteja
potenciar mesures innovadores per afavorir la contractació indefinida amb la implantació de
sistemes de qualificacions professionals, on la FP dual tingui cada cop més reconeixement i
difusió entre els sectors de treball de la comarca.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Suport a les polítiques d’ocupació de qualitat
- Suport a projectes empresarials de l’economia social i solidària
- Negociació col·lectiva
- Acreditat obert i permanent
- Implantació d’un sistema de qualificacions professionals
- Major reconeixement a la FP dual

e)

Major col·laboració i vincles entre les empreses i l’administració

En el llarg termini, i per donar resposta a les necessitats de les empreses i els treballadors de la
comarca, es creu que cal millorar les infraestructures i serveis de mobilitat intermunicipal i
intercomarcal.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Suport a l’Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental
- Foment del Km0
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- Priorització dels vincles amb les empreses de l’economia social i/o amb criteris de
Responsabilitat Civil Corporativa (RSC)
- Prospecció empresarial coordinada
- Crear recursos formatius comarcals impulsats per l’empresa
- Millores en la mobilitat i les infraestructures de transport públic
- Difusió de la FP dual per part d’empreses i administració
- Sessions informatives sobre que demanda el mercat de treball
- Major treball fluid entre les diferents administracions locals i els serveis col·laboradors
- Major coordinació dels cursos de formació professional a tota la comarca
- Potenciació de mesures innovadores per afavorir la contractació indefinida

f)

Concertació territorial: coordinació dels agents de l’administració pública en el suport i el
foment de l’ocupació i l’emprenedoria

En el curt termini, es planteja iniciar i consolidar processos d’orientació a les famílies i alumnes
d’ESO sobre la formació professional a la comarca, com una eina per valoritzar-la i donar-li l’espai
necessari perquè els joves coneguin les possibilitats de la FP.
En el llarg termini, es proposa la construcció d’un centre de Formació Professional integrat de
referència que aglutini cursos de rellevància comarcal.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Compartir recursos entre serveis
- Programa Reempresa
- Coordinació en les temporitzacions dels programes
- Organització i distribució dels projectes i accions
- Lideratge del Consell Comarcal en l’oferta de formacions d’interès general (metall, construcció)
de manera coordinada amb els sindicats
- Orientació a les famílies i alumnes d’ESO sobre la formació professional
- Activitats d’orientació laboral en tots els períodes educatius
- Noves línies de FP dual
- Donar a conèixer entre els centres educatius majors índexs d’ocupabilitat
- Reordenació de l’oferta de FP per adaptar-se al mercat laboral
- Creació d’un centre de Formació Professional integrat a la comarca
- Definició d’un òrgan de coordinació interterritorial amb competències vinculades
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Visió futura del sector al Vallès Oriental
Els participants a la sessió consideren força rellevant apostar per un model basat en la formació
professional i en la millora de les competències professionals com a eixos desencadenants de
noves polítiques a favor de la formació a la comarca. Veuen com un bon referent el model de FP
al País Basc, i al qual es volen anar acostant en els propers anys. Amb tot, alguns participants
senyalen les dificultats d’articular estratègies en aquesta línia, en la mesura en que les
competències per regular certs aspectes de la formació professional sobrepassen l’àmbit
comarcal i local.
El teixit empresarial de la comarca, amb algunes grans empreses referents, pot ser generador de
major activitat econòmica. Cal, però, que les seves necessitats s’adeqüen als perfils dels
treballadors del Vallès i a l’inrevés, que el gruix de treballadors de la comarca tingui les capacitats
formatives i professionals que algunes d’aquestes empreses requereixen.
Els serveis i institucions comarcals es creu que han de treballar de manera coordinada i
col·laborar en la posada en marxa de programes i iniciatives d’orientació laboral i suport a
l’empresa i l’emprenedoria. En aquest línia, els participants, plantegen una sèrie d’iniciatives que
busquin l’optimització de recursos tècnics i financers com són la generació de cercadors de
recursos integrats, la coordinació en les temporalitzacions dels programes, etc.
Addicionalment, els participants apunten que alguns dels sectors estratègics cap els quals caldria
orientar les polítiques formatives i d’ocupació són: l’àmbit del turisme i la natura, la indústria (en
particular alimentària, tèxtil, farmacèutica i química) i els serveis d’atenció a les persones.
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2.4 Estructura de la dinàmica

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).
Presentació en format PPT per part de l’equip tècnic sobre l’estat actual dels treballs per situar
els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització dels
antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat.
Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Ocupació i Formació per al Treball.

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al
territori vinculats a cada estratègia (20 min).
Els participants es divideixen en tres grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups
ha d’identificar i proposar 2 projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats,
que sumin a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i un pel llarg termini
(més enllà de 2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica
a la resta les seves decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els
principals raonaments a la resta de participants al final de l’activitat.
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3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20
min).
Els grups canvien de taula i deixen el panel d’iniciatives i projectes que han estat treballant fins
ara. Així, ara cada grup treballa amb les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera
col·lectiva, i sobre la proposta d’iniciatives i programes de l’altre grup, s’escullen aquelles 5
iniciatives o projectes de curt termini (2018-2025) i 3 en el llarg termini (més enllà de 2025) que
s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es
col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat intern en cada grup.

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).
Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball
proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos
gomets la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix.
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Cada participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup
sobre les propostes que s’han fet.

5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).
Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per
cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les
línies, així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el
desenvolupament de les estratègies proposades.
6. Activitat 5 - Visió de futur sobre el model d’Ocupació i Formació al Vallès Oriental (20 min).
Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de foment i suport a
l’ocupació, i a la Formació al territori català i fora, perquè els participants destaquin amb quin
dels models presentats es senten més identificats i els agradaria més prendre com a referent de
cara a desenvolupar les línies estratègiques proposades.
La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines el Vallès Oriental en relació al model d’ocupació i
formació en els propers 15 anys?”
a) amb institucions més fortes que coordinin les iniciatives i serveis, com Barcelona Activa
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b) amb més coordinació i col·laboració entre els serveis d’ocupació dels municipis de la comarca, com a la
Riera de Caldes
c) amb un pes creixent del suport a l’emprenedoria, la innovació i la formació superior, com el clúster del
Tecnocampus a Mataró
d) amb una valorització creixent de la formació de FP, enfocada al teixit empresarial comarcal, com al País
Basc

7. Debat obert i cloenda (10 min)
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3 INFRAESTRUCTURES

I

SERVEIS

DE

MOBILITAT,

ACTIVITATS DE TRANSPORT I LOGÍSTICA
3.1 Fitxa tècnica del debat
Lloc: La Llagosta
Data: 22 de novembre 2018
Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Modera: DALEPH

Activitats realitzades
• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en
debat al territori (40 minuts)
• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts)
• Com ens imaginem la mobilitat al Vallès Oriental en els propers 10-15 anys? (20 minuts)

Objectius
• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball
relacionades amb les infraestructures i serveis de mobilitat
• Definir el model en relació als patrons de mobilitat que sigui més adient per al Vallès
Oriental

Resultats
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•

Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a les

infraestructures i serveis de mobilitat a la comarca
•

Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en

marxa o en debat a la comarca
•

Definició del imaginari futur sobre la mobilitat al Vallès Oriental
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Participants

Estanislao

Arman

Ajuntament de Montornès del Vallès

Montse

Aliberch

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Maribel

Escartín Saludas

UGT Vallès Oriental

Francesc Xavier

Muntasell

Ajuntament de Santa Maria de Palutordera

Quim

Fornes Salillas

CCOO U.I. Vallès Oriental Maresme Osona

Emilia

Macias Rosado

CCOO U.I. Vallès Oriental Maresme Osona

Xavier

Palou Garcia

Apper Outsourcing S.L.U

Òscar

Lorca

Consell Industrial de Parets del Vallès

Alejandro

Tornay Alarcon

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Trini

Rodríguez González

Ajuntament de la Llagosta

Carles

Labraña

AMTU

Roberto

Páez

AMTU

Joaquim

Colom

UEI - Cercle d'empresaris
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3.2 Estratègies a debatre sobre Infraestructures i Serveis de Mobilitat,
Activitats de Transport i Logística

Transport públic
col·lectiu
intracomarcal

Transport cap a
Barcelona.
Intermodalitat

Accessibilitat amb
transport públic als
polígons d’activitat

Mobilitat tova

Gestió del transport
de mercaderies i
logística

Gestió smart de la
mobilitat. “Mobility
as a service”

1. Transport públic col·lectiu intracomarcal
Qualitat i quantitat de l’oferta de transport públic interurbà. Horaris, freqüències, cost.
Serveis exprés. Modes d’alta capacitat (busos ràpids, tren-tramvies, ferrocarrils...).
2. Transport cap a Barcelona. Intermodalitat
Afavorir la intermodalitat entre el transport privat i públic als principals eixos de connexió
amb Barcelona. Estacionaments a les estacions del ferrocarril.
3. Accessibilitat amb transport públic als polígons d’activitat
Condicions d’accés als centres de treball, especialment als polígons d’activitat econòmica.
Oferta de transport públic.
4. Mobilitat tova
Itineraris a peu o en bicicleta. Xarxa de camins i de carrils bici comarcals. Adaptació dels PAE
cap a una mobilitat més tova: passos de vianants, carrils bici, senyalització, seguretat, etc.).
5. Gestió del transport de mercaderies i logística
Regulació dels itineraris per a pesants. Horaris de circulació. Trànsit de mercaderies. Dèficits
dels PAE que dificulten el transport de gran tonatge.

6. Gestió smart de la mobilitat. “Mobility as a service”
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Governança de la mobilitat. Millora de la gestió del a mobilitat gràcies a les aplicacions
mòbils. Nous serveis de mobilitat personalitzats. Oportunitats per mobilitat de grups amb
necessitats específiques (gent gran, transport sanitari, joves...).

3.3 Síntesi de les contribucions dels participants
Priorització de les estratègies proposades
Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada
han estat:
1. Transport públic col·lectiu intracomarcal.
2. Accessibilitat amb transport públic als polígons d’activitat

Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques
 Les infraestructures i els serveis de mobilitat són considerats força millorables al Vallès
Oriental. Es destaca la millora dels principals eixos viaris i ferroviaris, actuacions transversals a
tots els eixos de treball plantejats, i prioritàries per la millora del transport públic
intracomarcal i amb la resta de la Regió Metropolitana de Barcelona: l’eix ferroviari R3 i l’eix
viari C-17. En el curt termini, es plantegen millores puntuals en aquestes infraestructures: en
la R3 horaris i freqüència dels trens, en la C17, millores en el traçat per reduir-ne la perillositat
en alguns dels seus trams. Al llarg termini, la R3 i el seu desdoblament, i l’ampliació de la C-17
amb la construcció del tercer carril.
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 Actuacions de rellevància territorial també seria el desenvolupament de l’estació intermodal
de La Llagosta, com una actuació clau per la descongestió de la xarxa viaria comarcal i l’impuls
del transit de mercaderies a través d’eixos ferroviaris.
 Es destaquen les iniciatives engegades per la plataforma Fem Vallés. Es tracta de propostes
per la millora de les connexions ferroviàries al Vallès i la creació d’una xarxa reticular que
permeti incrementar les possibilitats de mobilitat a la comarca, aprofitant les infraestructures
existents. Entre aquestes, es parla de la creació de 4 nodes ferroviaris (intercanviadors) i 20
noves estacions. Tenir en compte les propostes presentades per la plataforma Fem Vallés en
la definició de les línies estratègiques i les implicacions sobre la mobilitat al Vallès.
 Es parla de constituir una xarxa ferroviari al Vallès entenent-la com un servei de metro per
millorar les prestacions de la xarxa actual ferroviària, amb la construcció de noves estacions
d’intercanvi (cada km i mig) que facilitaria les connexions entre municipis, i també entre
polígons industrials.
 Es plantegen també les potencialitats de les connexions transversals entre vallesos, tenint en
compte que la mobilitat entre el Vallès Oriental i el Vallès Occidental és la més alta a tot el
territori català. Des de la plataforma Fem Vallés també es proposen línies de bus ràpid entre
ambdues comarques que comportaria la creació de nous nodes d’intercanvi entre línies
longitudinals i transversals.
 Una línia de treball transversal que es proposa, i que aglutina elements clau per engegar els
eixos estratègics que es plantegen, es crear consciència i educar a favor d’un mobilitat més
sostenible. Treballar en aquesta direcció es considera desencadenant necessari per la
transformació de la mentalitat de la població cap a modes de transport més sostenibles:
major ús del transport públic i major ús de modes de transport no motoritzat.
 Els Plans de Desplaçament d’Empresa, que algunes empreses del Vallès Oriental han
començat a treballar, són instruments molt útils per facilitar la mobilitat i els accessos dels
treballadors als polígons d’activitat econòmica (PAEs) de la comarca. Es remarca, alhora, la
importància de la flexibilitat horària per una millor gestió dels transits en els accessos als
PAEs. Importància del treball conjunt entre empresaris i administració.
 Es considera interessant l’aposta per la creació de zones d’intermodalitat i eixos de mobilitat
als polígons. És a dir, crear àrees d’intercanvi en estacions ferroviàries que distribueixin els
treballadors cap als polígons a través d’eixos definits i amb mitjans com autobusos compartits
i/o mitjans no motoritzats (bicicletes, patinets...). Fer dels polígons industrials espais que
apostin per una mobilitat més tova amb la constitució d’eixos ciclables, i que garanteixin la
mobilitat a peu.
 Hi ha infraestructures i serveis de transport a la comarca que es poden millorar, i que ho
haurien de fer en el curt termini. Per exemple, la millora de les connexions del Bus Express,
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valorant la seva implantació allà on no hi ha disponible cap servei de transport. També es
tractaria de revisar els horaris i les freqüències dels trens cap a Barcelona, especialment els
trens semidirectes.
 La constitució d’un ens comarcal que gestioni la mobilitat a nivell comarcal és altra actuació
que surt del debat. L’actualització i difusió d’informació relativa a horaris i freqüències, i
respecte les diferents modalitats de transport és important per garantir que la població
conegui les possibilitats per desplaçar-se en transport públic i el grau d’intermodalitat.
Constituir una eina que aglutini tota l’oferta centralitzada de transport a la comarca.

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia
Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions:
g)

Transport públic col·lectiu intracomarcal

En el curt termini, es planteja com molt important la creació d’un ens de coordinació del
transport comarcal i intercomarcal, que gestioni i comparteixi la informació sobre freqüències i
horaris de les diferents modalitats de transport públic que operen al Vallés. Facilitar que els
diferents operadors comparteixin la informació per afavorir la intermodalitat.
En el llarg termini, millores en la xarxa d’infraestructures de transport: desdoblament de la R3 i
ampliació de la C-17.
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Prestar un servei de bus mancomunat i intermunicipal
- Creació d’un ens de coordinació per la millora del transport comarcal i intercomarcal
- Valorar i adoptar les iniciatives que es recullen en l’estratègia Fem Vallés 20/20
- Millores en el transport públic actual, en els seus horaris i freqüències
- Ampliació de l’oferta de transport públic en aquells municipis que no tenen serveis
- Compartir informació entre operadors
- Facilitar la intermodalitat
- Potenciar el transport a la demanda

h)

Transport cap a Barcelona. Intermodalitat

En el curt termini, afavorir la intermodalitat amb actuacions que faciliten les connexions amb
mitjans de transport no motoritzats (servei de bicis) entre les estacions de ferrocarril i els
polígons industrials, i entre aquests i els nuclis urbans. Amb això, construcció d’aparcaments
segurs de bicicletes en els principals pols de mobilitat comarcal.

37

En el llarg termini, millorar les infraestructures ferroviaris per fer horaris i freqüències més
optimes per als usuaris.
Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Servei de bicis elèctriques a les estacions més allunyades dels municipis
- Aparcaments segurs de bicicletes
- Millores en les freqüències de la R-2
- Potenciació connexions Renfe i BusExpress on no es té servei
- Millora de les infraestructures ferroviàries

i)

Accessibilitat amb transport públic als polígons d’activitat

En el curt termini, es proposa treballar per fer la mobilitat als polígons més tova a través de la
creació de carrils bicis i/o itineraris a peu. Es planteja idear un servei de bicis als polígons prestats
per les empreses. Treballar perquè les empreses prestin serveis a la demanda per als seus
treballadors.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Prestació d’un servei de bicis per part de les empreses dels polígons
- Creació d’aparcaments segurs de bicicletes a les estacions
- Apostar per vehicles autònoms en els desplaçaments interns dins dels polígons. Fer d’aquests
vehicles llançadores entre les estacions de ferrocarril o parades de bus per la distribució dels
treballadors entre les empreses
- Prestació de serveis a la demanda des d’estacions de ferrocarril o parades de bus fins als
polígons.

j)

Mobilitat tova

En el curt termini, treballar per recuperar camins i vies lentes que facilitin les connexions entre
municipis i polígons a peu o en bicicleta. Definició i potenciació d’una xarxa de camins ciclables
que connectin municipis, parades de bus, estacions de ferrocarril, i polígons d’activitat
econòmica a través d’itineraris segurs.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Recuperació de camins i vies lentes entre municipis
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- Prestació de serveis a la demanda. Agrupació de les empreses més petites perquè puguin donar
també aquest tipus de serveis
- Considerar la ruta Eurovelo8 i el seu pas pel Vallès en la definició d’eixos ciclables
- Creació i potenciació d’una xarxa de caminis ciclables intermunicipals
- Definició de connexions segures entres itineraris a peu/bicicletes, nuclis urbans, parades de
bus, polígons d’activitat econòmica i estacions de Renfe

k)

Gestió del transport de mercaderies i logística

En el curt termini, per una millora de la gestió del transit als polígons industrials regular i unificar
els serveis de repartiment de mercaderies que treballen als polígons per evitar que hi hagi més
d’un per àrea o sector.

En el llarg termini, apostar pel transport de mercaderies ferroviari, amb l’impuls de les estacions
destinades i adaptades al tràfic de mercaderies. Important en aquest punt el desdoblament de la
R3, i la creació d’un consorci publico-privat que gestioni l’estació intermodal de La Llagosta, ja
projectada.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Desdoblament de la R3
- Creació d’un consorci publico-privat per la gestió de l’estació intermodal de La Llagosta
- Aposta i impuls per la creació d’estacions de ferrocarril destinades i adaptades al tràfic de
mercaderies
- Potenciació del transport de mercaderies ferroviari
- Regulació i unificació dels serveis de repartiment de mercaderies per àrees

l)

Gestió smart de la mobilitat. “Mobility as a service”

En el curt termini, treballar a nivell empresarial el compartir bus d’empresa per oferir serveis a la
demanda. Amb això, apostar perquè les empreses tinguin Plans de Desplaçament d’Empresa
perquè es recullin accions per la millora de la mobilitat dels seus treballadors. Una acció que
s’apunta es prestar un servei de bicis perquè els treballadors puguin fer-ne ús en els
desplaçaments entre estacions de ferrocarril o bus fins a la pròpia empresa i a l’inversa.
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En el llarg termini, apostar pel desplegament de vehicles autònoms que circulin pels polígons i
connectin empreses amb els principals eixos de transport.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Foment de vehicles elèctrics per al transport i distribució de mercaderies
- Agrupació de petites empreses per compartir bus privat d’empreses
- Definició de Plans de Desplaçament d’Empresa que recullin accions per la millora de la mobilitat
dels seus treballadors
- Prestar servei de bicis per part de les empreses
- Desplegament d’una flota de vehicles autònoms als polígons d’activitat econòmica que
comuniqui infraestructures ferroviàries amb les empreses

Visió futura de la mobilitat al Vallès Oriental
Segons els participants, s’ha d’apostar i treballar per una mobilitat cada cop més tova amb la
definició d’itineraris que comuniquen municipis, i també polígons d’activitat econòmica. Apostar
pel transport públic ha d’anar lligat a la revisió dels horaris i freqüències i la seva millora. També
fer-ne una revisió dels preus. Perquè la població en faci ús caldrà la millora de part de les
infraestructures. El Vallès requereix la transformació i reforma de certes infraestructures que
millorarien els serveis de transport públic existents. Es tracta del desdoblament de la R3 en la
seva millora de freqüències i horaris i l’ampliació de la C-17 per la seva descongestió i millora de
seguretat. Són actuacions considerades clau per una millora de la mobilitat a la comarca.
Però, creuen que tot això serà possible sempre que hi hagi un treball transversal de
sensibilització i consciència a favor del transport públic i cap a l’adopció de mitjans de transport
no motoritzats. També esdevé força important la gestió de la informació entre operadors,
perquè s’afavoreixi la intermodalitat.
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3.4 Estructura de la dinàmica

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).
Presentació en format PPT per part de l’equip tècnic sobre l’estat actual dels treballs per situar
els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització dels
antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat.
Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Infraestructures i Serveis de
Mobilitat.

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al
territori vinculats a cada estratègia (20 min).
Els participants es divideixen en dos grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha
d’identificar i proposar projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que
sumin a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i també pel llarg termini
(més enllà de 2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica
a la resta les seves decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els
principals raonaments a la resta de participants al final de l’activitat.
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3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20
min).
De nou de manera col·lectiva, i sobre la proposta d’iniciatives i programes sobre la taula,
s’escullen aquelles iniciatives o projectes en el curt termini (2018-2025) i en el llarg termini (més
enllà de 2025) que s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen les enganxines
corresponents i es col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat intern en
cada grup.

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).
Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball
proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos
gomets la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix.
Cada participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup
sobre les propostes que s’han fet.
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5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).
Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per
cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les
línies, així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el
desenvolupament de les estratègies proposades.

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre el model d’infraestructures i serveis de mobilitat al Vallès
Oriental (20 min).
Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de transport,
infraestructures i serveis de mobilitat al territori català, perquè els participants destaquin amb
quin dels models presentats es senten més identificats i els agradaria més prendre com a
referent de cara a desenvolupar les línies estratègiques proposades.
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La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines la mobilitat al Vallès Oriental en els propers 10-15
anys?”
a) amb una mobilitat basada en solucions més tecnològiques, com el bus Èrica
b) amb una gestió més personalitzada amb més sistemes de transport a la demanda, com al Berguedà
c) amb un pes creixent de la mobilitat tova, com al Baix Llobregat
d) amb més inversions en el desenvolupament de grans infraestructures ferroviàries, com la LOF

7. Debat obert i cloenda (10 min)
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4 POLÍTICA INDUSTRIAL, POLÍGONS I R+D+I.
4.1 Fitxa tècnica del debat
Lloc: Montornès del Vallès
Data: 26 de novembre 2018
Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Modera: DALEPH

Activitats realitzades
• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en
debat al territori (40 minuts)
• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts)
• Quina visió ens imaginem sobre l’estat i la gestió dels polígons industrials al Vallès Oriental a
mig i llarg termini? (20 minuts)

Objectius
• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball
relacionades amb la formació i ocupació a la comarca
• Definir el model en relació a l’ocupació i la formació que sigui més adient per al Vallès
Oriental

Resultats
•

Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a la política

industrial i polígons a la comarca
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•

Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en

marxa o en debat a la comarca
•

Definició del imaginari futur sobre l’estat i el model de gestió dels polígons industrials al

Vallès Oriental

Participants
Estanislao

Arman

Ajuntament de Montornès del Vallès

Montse

Aliberch

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Joan Carles

Basi

PIMEC

Francesc Xavier

Muntasell

Ajuntament de Santa Maria de Palutordera

Mònica

Cañamero

Granolles Mercat

Marta

Coma

Ajuntament de Sant Celoni

Anna Laia

Canela

Consell Comarcal Vallès Oriental

Òscar

Lorca

Consell Industrial de Parets del Vallès

Santi

Macià

Diputació de Barcelona

Jordi

Carro

UGT

Vanessa

Abad

Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Núria

Peix

Consell Comarcal Vallès Oriental

Salvador

Clarós

CCOO. Pacte Nacional per la Industria
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4.2 Estratègies a debatre sobre Política Industrial, Polígons i R+D+i

Dèficits dels polígons
industrials

Accessibilitat als
centres de treball

Gestió del transports
de mercaderies

Superar la
fragmentació dels
polígons i la política
de sòl

Planificació, política
industrial i
concertació públicoprivada

Foment de la R+D+i.
Programes
d’innovació.
Reindustrialització del
Vallès Oriental

1. Dèficits dels polígons industrials
Infraestructures i serveis, banda ampla, fibra, sanejament, electricitat, seguretat. Noves
necessitats dels PAE en el segle XXI.

2. Accessibilitat als centres de treball
Condicions d’accés als centres de treball, especialment als polígons d’activitat econòmica.
Oferta de transport públic. Accessibilitat en bici i a peu. Xarxa de camins per a mobilitat tova
interurbana.

3. Gestió del transports de mercaderies
Regulació dels itineraris per a pesants. Horaris de circulació. Trànsit de mercaderies. Dèficits
dels PAE que dificulten el transport de gran tonatge.

4. Superar la fragmentació dels polígons i la política de sòl
Fragmentació dels polígons. Gestió dividida entre diferents municipis. Necessitats de
coordinació en la gestió i planejament, i mancomunació de serveis. Rol del Consell Comarcal.
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5. Planificació de polítiques industrials
Concertació entre l’administració pública i polígons industrials. Activitats de prospectiva per
millorar el coneixement de les necessitats empresarials i els polígons industrials. Adequació
de la formació a les necessitats de les empreses en sectors consolidats, estratègics i amb
potencial de creixement. Serveis de suport a l’empresa i intermediació.
6. Foment de la R+D+i. Programes d’innovació. Reindustrialització del Vallès Oriental
Iniciatives de suport a la competitivitat de la indústria i la innovació. Sostenibilitat i economia
circular.

4.3 Síntesi de les contribucions dels participants
Priorització de les estratègies proposades
Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada
han estat i han estat coincidents entre els tres grups de treball:
1. Foment de la R+D+i. Programes d’innovació. Reindustralització del Valès Oriental
2. Superar els dèficits dels polígons industrials
3. Planificació, política industrial i concertació publico-privada
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Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques
 Es creu força important superar les traves administratives existents, especialment per facilitar
una gestió supramunicipal d’aquells polígons d’activitat econòmica ubicats entre més d’un
municipi. La gestió conjunta ha de permetre superar deficiències urbanístiques i de serveis
que alguns polígons del Vallès Oriental pateixen a través de la cerca de col·laboracions
publico-privades, entre empresaris i ajuntaments.
 La constitució d’associacions a nivell de polígon també es creu rellevant. Es constata que
aquells polígons amb empresaris associats disposen de més serveis i tenen menys deficiències
urbanístiques. A més la seva unió els permet tenir una veu única alhora d’establir qualsevol
interlocució amb l’administració. Es parla d’associacions o taules de polígons, en les que es
vegin representants tots els actors dels PAEs. A més, la creació d’un ens de governança a
nivell de polígon els permet conèixer-se entre ells i establir-ne vincles de col·laboració.
 És interessant impulsar projectes pilot al territori a favor de l’industria 4.0 i la digitalització
empresarial. Es tracta de fer visible nous mecanismes i processos industrials com els vinculats
per exemple a l’economia circular. Fer veure les possibilitats existents en aquesta línia a nivell
empresarial i com és la seva plasmació en el territori.
 Caldrà definir qui ha d’assumir el lideratge del desenvolupament de la política industrial a la
comarca. Es pot entendre el Pla Estratègic com una eina publico-privada pel
desenvolupament econòmic del Vallès, i que serveixi per fer aterrar la filosofia i els recursos
del Pacte Nacional de la Industria al territori. Amb això, és creu interessant apostar per la
creació d’una taula de polígons a nivell comarcal per un treball conjunt en la gestió i
desenvolupament dels PAEs.

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia
Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions:
m) Superar els dèficits dels polígons industrials
En el curt termini, es considera rellevant fomentar la cooperació i comunicació entre les
empreses perquè de manera conjunta treballin i superin els dèficits existents als polígons
industrials. Es parla de la constitució d’associacions o grups de treball entre els empresaris dels
PAEs, i constituir així un únic interlocutor amb l’administració, amb la capacitat de recollir
propostes a nivell de polígons. Treballar alhora per la disminució i eliminació de les traves
administratives existents a les empreses, i també entre municipis per la gestió dels polígons.
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En el llarg termini, definir programes per l’aplicació de millores urbanístiques que ajudin a
superar els dèficits estructurals existents actualment a alguns polígons industrials.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Eliminació de les traves i dificultats administratives a les empreses
- Impuls de processos de cooperació i comunicació entre empreses
- Foment de les relacions entre les empreses ubicades a un mateix polígon industrial
- Major finançament per superar dèficits i millorar les infraestructures i serveis dels polígons
- Prestar serveis de manera integrada entre els PAEs i els centres urbans
- Foment de l’associacionisme entre empresaris i major cooperació entre ells a nivell de polígon
- Elaboració de diagnosis dels PAEs per la definició de les actuacions de millora que requereixen
- Auditories als polígons per identificar mancances i oportunitats
- Aprovació de Plans de Modernització dels PAEs
- Aplicació del model de reforma urbana “Pla de Barris” a la millora urbanística dels polígons
industrials
- Foment de l’associacionisme entre empresaris per constituir un únic interlocutor amb
l’administració (ex. Riera de Caldes)

n)

Accessibilitat als centres de treball

En el curt termini, fomentar una mobilitat més tova en les connexions dels municipis amb els
PAEs i entre els principals hubs de transport (estacions de ferrocarril o bus) amb els polígons
industrials. Treballar a nivell empresarial i de polígons per oferir serveis a la demanda.
En el llarg termini, suport a les iniciatives engegades a partir de la plataforma Fem Vallès en la
constitució d’eixos de connexió amb bus entre vallesos i en la construcció de noves 20 estacions
ferroviàries estratègiques per la facilitació de la mobilitat a la comarca.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Foment d’una mobilitat més sostenible
- Millora de les connexions del transport públic amb els polígons
- Foment de modes de mobilitat compartida i serveis a la demanda
- Creació de xarxes de carrils bici als polígons i que connectin municipis i PAEs
- Creació de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics
- Aplicació de serveis a la demanda, tipus Bus-Up (ex. Riera de Caldes, Barberà del Vallès,
Granollers)
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- Iniciativa Fem Vallés: Bus-Vallès, connexions entre vallesos i entre els nuclis de població i els
polígons d’activitat econòmica; Vallès 20-20, construcció de 20 estacions ferroviàries
estratègiques per facilitar la mobilitat amb tren a la comarca
- Constitució a nivell empresarial de serveis de bicicletes. En marxa a l’empresa Net i Serra a
través d’una subvenció de la DIBA.

o)

Gestió dels transports de mercaderies

En el curt termini, portar a terme millores puntuals a la R3 i la C-17.
En el llarg termini, apostar per fomentar el transport ferroviari de mercaderies amb l’impuls del
corredor mediterrani i el desenvolupament de l’estació intermodal de La Llagosta

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Millores en els eixos ferroviaris (R3) i eixos viaris (C-17)
- Estudi per aplicar “truck pooling” per mercaderies
- Impuls del corredor mediterrani
- Estació intermodal de La Llagosta
p)

Superar la fragmentació dels polígons i la política del sòl

En el curt termini, treballar per superar les dificultats administratives existents per la gestió
conjunta de polígons que es troben ubicats entre diversos municipis. Apostar per una planificació
i gestió intermunicipal dels polígons industrials a través de la creació de taules de treball conjunt
entre empresaris i/o associacions d’empresaris dels PAEs.

En el llarg termini, reconvertir aquells PAEs obsolets o buits.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Superar les dificultats administratives a tots els nivells
- Planificació de la gestió intermunicipal dels polígons
- Creació d’una taula d’associacions dels PAE
- Reconvertir els PAE obsolets o buits

q)

Planificació en les polítiques industrials
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En el curt termini, considerar la gestió supramunicipal dels PAEs més fragmentats a través de
l’establiment de mecanismes de governança tant a nivell de polígon com municipal.

En el llarg termini, consolidar al llarg del temps la Taula Vallès Avança, i generar mecanismes que
permetin la concertació entre agents i administració.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Estructuració i gestió supramunicipal de polígons ubicats en més d’un municipi
- Consolidació de la Taula Vallès Avança al llarg del temps
- Establiment de mecanismes de governança entre vallesos
- Generació de mecanismes que permetin concertar polítiques entre agents i administració
- Llei de polígons que fixi responsabilitats i recursos, que elimini o reconverteixi els PAEs més
buits o obsolets a través d’un model de reforma urbanística com les engegades a partir dels
Plans de Barris

r)

Foment de la R+D+i. Programes d’innovació. Reindustralització del Vallès Oriental.

En el curt termini, cal treballar per millorar i ampliar les competències dels treballadors i la
formació al llarg de la vida. Les feines s’inicien avui i han de perdurar en el llarg termini. Cal
apostar per la formació adaptada a les necessitats del territori, i això pot anar vinculat a la
creació de pols de treballadors experts.

En el llarg termini, dinamitzar la formació curricular i la bonificació de la formació a les empreses
amb la identificació de les necessitats de formació a partir de les idees dels experts.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Replantejar la formació reglada a les necessitats del teixit empresarial
- Millores en la planificació dels estudis formatius
- Visites dels “avançats” als “no avançats”
- Programes de formació als treballadors
- Generar eines, formació, recolzament per innovar sistemàticament
- Organització de tallers, jornades, cursos sobre canvis de paradigmes empresarials adreçats als
treballadors
- Organització de tallers, jornades i cursos a directius sobre l’industria 4.0 i l’economia circular
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- Apostar per la simbiosis industrial
- Programa Ocupació de la Industria Local (2018-2020)
- Programes de col·laboració R+D+i entre centres de formació i empreses
- Elaboració d’un mapa dels cursos de formació professional a la comarca i les necessitats
empresarials
- Formació en industria 4.0 i reciclatge
- Acords amb universitats

Visió futura de l’estat i models de gestió dels polígons d’activitat econòmica al Vallès Oriental
Els model de gestió dels polígons s’aposta perquè sigui més associatiu. És a dir, amb la
constitució d’associacions o taules de polígons, que connectin empreses, i treballin de manera
conjunta la superació dels dèficits existents als PAEs i la prestació de més serveis i
infraestructures de qualitat. En aquest punt, serà important millorar els accessos als polígons
amb l’aposta d’una mobilitat més tova i la millora de les infraestructures actuals (R3 i C-17), tal
com és va recollir en el taller de mobilitat realitzat a La Llagosta el 22 de novembre.

La creació d’un ens de governança supramunicipal per la gestió dels polígons industrials, i
l’establiment de col·laboracions publico-privades per superar traves administratives, pot ajudar a
desplegar una estratègia i promoció industrial més potent al Vallès Oriental. A més, aquest ens
pot ser el catalitzador de les línies de treball que el Pacte Nacional per la Industria defineix, i que
s’haurien de desplegar al llarg del territori.
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4.4 Estructura de la dinàmica

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).
Presentació en format PPT per part de l’equip tècnic sobre l’estat actual dels treballs per situar
els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització dels
antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat.
Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Política Industrial i Polígons.
Intervenció de Salvador Clarós, membre de CCOO i participant en la definició del Pacte Nacional
per la Industria. En contextualitza els motius per la seva aprovació, els objectius que persegueix i
línies estratègiques a desplegar pel foment del teixit industrial català en el llarg termini. Es
defineixen 6 eixos de treball: a) competitivitat i ocupació industrial, b) dimensió empresarial i
finançament, c) indústria 4.0 i digitalització, d) formació, e) infraestructures i energia, i f)
sostenibilitat i economia circular. Entre aquestes se’n destaquen dues: l’aposta per l’industria
4.0, i la sostenibilitat i econòmica circular. Aquestes dues línies de treball són desencadenants de
processos de transformació del teixit industrial actual i condicionats per l’adopció de nous
models d’indústria. Quant a la gestió dels polígons industrials se’n fa èmfasi en els problemes
d’accessibilitat i les deficiències urbanístiques, moltes d’elles associades a la manca d’una
planificació de les necessitats de sòl industrial tenint en compte, que la construcció d’alguns
polígons ha estat innecessària. En aquesta línia es torna clau la constitució d’elements de
governança amb la suficient capacitat per impulsar plans d’industrialització. Les estructures de
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governança a nivell de comarca són importants en el procés d’aterratges de les mesures del
Pacte Industrial sobre el territori. I en aquest procés no hi ha que oblidar el desenvolupament i
treball en un eix com el de la formació amb la recapacitació dels treballadors cap a un nou model
d’indústria basada en la digitalització i la sostenibilitat.

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al
territori vinculats a cada estratègia (20 min).
Els participants es divideixen en tres grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups
ha d’identificar i proposar projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que
sumin a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i pel llarg termini (més enllà
de 2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la resta
les seves decisions i les seves propostes. Un o més membres del grup exposen els principals
raonaments a la resta de participants al final de l’activitat.

3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20
min).
Els grups canvien de taula i deixen el panel d’iniciatives i projectes que han estat treballant fins
ara. Així, ara cada grup treballa amb les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera
col·lectiva, i sobre la proposta d’iniciatives i programes de l’altre grup, s’escullen aquelles les
iniciatives o projectes de curt termini (2018-2025) i aquelles de llarg termini (més enllà de 2025)
que s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es
col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat intern en cada grup.
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4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).
Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball
proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos
gomets la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix.
Cada participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup
sobre les propostes que s’han fet.

5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).
Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per
cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les
línies, així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el
desenvolupament de les estratègies proposades.

56

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre l’estat i el model de gestió dels polígons industrials al Vallès
Oriental (20 min).
Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de gestió de polígons
d’activitat econòmica al territori català, perquè els participants destaquin amb quin dels models
presentats es senten més identificats i els agradaria més prendre com a referent de cara a
desenvolupar les línies estratègiques proposades.

La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines l’estat i la gestió dels polígons industrials al Vallès
Oriental en els propers 10-15 anys?”
a) polígons industrials més equipats
b) polígons industrials amb associacions més fortes i empreses més connectades entre elles
c) polígons industrials amb serveis més mancomunats a nivell supramunicipal
d) polígons industrials amb una estratègia i promoció més forta a nivell comarcal

7. Debat obert i cloenda (10 min)
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5 SALUT, SERVEIS A LES PERSONES ENTORN TIC
5.1 Fitxa tècnica del debat
Lloc: Franqueses del Vallès
Data: 5 de desembre 2018
Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Modera: DALEPH

Activitats realitzades
• Caracterització de les estratègies a partir d’iniciatives concretes i propostes existents o en
debat al territori (40 minuts)
• Valoració del caràcter estratègic i la viabilitat d’impulsar aquestes estratègies (40 minuts)
• Quina visió ens imaginem sobre el model de salut i serveis a les persones al Vallès Oriental a
mig i llarg termini? (20 minuts)

Objectius
• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les possibles estratègies de treball
relacionades amb la salut i els serveis a les persones a la comarca
• Definir el model en relació a la salut i els serveis a les persones que sigui més adient per al
Vallès Oriental

Resultats
•

Identificació de les línies estratègiques de treball més prioritàries en relació a la salut i

els serveis a les persones a la comarca
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•

Identificació i recull d’una primera proposta de projectes i iniciatives interessants en

marxa o en debat a la comarca
•

Definició del imaginari futur sobre l’estat i el model de salut i serveis a les persones al

Vallès Oriental

Participants
Berta

Castells

Ajuntament de Granollers

David

Casares

Ajunt. Granollers – Centre per a l’Autonomia Personal Sírius

Francesc Xavier

Muntasell

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Núria

Rius

Consell Comarcal del Vallès Oriental – Polítiques Social i Igualtat

Anna

Novell

Ajuntament de Mollet del Vallès

Lola

Gallego

Ajuntament de Mollet del Vallès

Sandra

Bobe

UGT

Vicenç

Barbancho

UGT

Carme

Rodríguez

Consell Comarcal Vallès Oriental – Servei Millora i Estratègia Corporativa

Yolanda

Lorenzo

Ajuntament Vilanova del Vallès

Maria Lluïsa

Domingo

Accent Social

Paqui

Alcalde

Institut Gallecs

Gema

Sagarribay

Consell Comarcal del Vallès Oriental – Desenvolupament Local

Núria

Peix

Consell Comarcal del Vallès Oriental – Desenvolupament Local
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5.2 Estratègies a debatre sobre la Salut i els Serveis a les Persones

Serveis públics per a
gent gran

Serveis públics per
atendre col·lectius en
risc d’exclusió social

Formació professional
i ocupacional en
l’àmbit assistencial i
de la salut

Noves economies
assistencials.
Oportunitats
derivades de
l’envelliment

Oportunitats dels
desenvolupaments
tecnològics

Qualitat de vida:
paisatge urbà i salut

7. Serveis públics per a gent gran
Transport públic i adaptat de fàcil accés i que cobreixi els itineraris habituals de la gent gran.
Oferta d’activitats i programes per a gent gran. Promoure un envelliment actiu. Servei
d’assessorament gratuït per a persones grans i dependents.

8. Serveis públics per atendre col·lectius en risc d’exclusió social
Serveis assistencials, borsa de treball, serveis d’inserció social. Atenció a la dependència i a
les persones en discapacitat.

9. Formació professional i ocupacional en l’àmbit assistencial i de la salut
Oferta de cursos d’atenció sociosanitària. Cursos més demandats, més necessitats.

10. Noves economies assistencials. Oportunitats derivades de l’envelliment poblacional
Ocupació en l’àmbit dels serveis de salut i d’atenció a les persones. Noves places en
residències i centres de dia. Noves oportunitats de l’economia vinculada a la gent gran.
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11. Oportunitats dels desenvolupaments tecnològics
Millores de l’assistència als col·lectius necessitats gràcies a les aplicacions mòbils i altres
tecnologies emergents. Nous serveis personalitzats.

12. Qualitat de vida: paisatge urbà i salut.
Espais per la convivència ciutadana. Millora i adaptació dels espais públics.

5.3 Síntesi de les contribucions dels participants
Priorització de les estratègies proposades
Entre les estratègies proposades, les línies més prioritàries segons els participants a la jornada
han estat:
4. Serveis públics per a la gent gran
5. Serveis públics per atendre col·lectius en risc d’exclusió
6. Formació professional i ocupacional en l’àmbit assistencial i de la salut
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Elements destacats del debat en relació a les línies estratègiques
 Primerament, cal cobrir les necessitats assistencials bàsiques, doncs, a nivell comarcal, moltes
d’elles no estan encara cobertes. De manera paral·lela, cal abordar i treballar també per la
millora de la qualitat i autonomia de les persones grans o amb alguna dependència en relació
als habitatges, als espais públics...Es tracta de fer, en la mesura del possible, que aquests
col·lectius assoleixin una bona qualitat de vida en si mateixa i en l’entorn que els envolta. En
aquest punt, tenir en compte altres tipus de col·lectius com gent jove amb alguna
discapacitat, persones en risc d’exclusió...adaptar els serveis a les seves necessitats. En línies
generals, els serveis assistencials estan adreçats a persones grans o a persones amb una alta
dependència, el que fa que moltes vegades no es pugui respondre a altres necessitats de
persones també amb discapacitat o amb algun altre tipus de dependència.


Cal millorar la coordinació entre els diferents departaments de serveis socials de la comarca, i
amb institucions superiors, per ampliar el coneixement sobre els serveis i els programes
disponibles. Seria interessant crear un ens de coordinació dels plans i programes engegats
pels serveis socials a la comarca, i també sobre la política de salut, com eina per l’optimització
dels recursos. Moltes vegades no ens coneixen les iniciatives en curs, i es deixen de fer
accions pel desconeixement dels tècnics. Es podria fer a través de la creació d’una plataforma
online que aglutini tots els serveis, programes i activitats que tinguin relació amb la política
social i de salut a nivell comarcal. Es tracta de generar una xarxa de treball on quedin inclosos
tots els serveis disponibles, cercant sinergies de treball a nivell administratiu.

 Els avanços tecnològics han de permetre la millora de les situacions personals d’aquelles
persones amb dependència. La introducció de sistemes de domòtica en les llars d’aquests
col·lectius pot millorar en certs aspectes la seva qualitat de vida.
 Entre les accions proposades, se’n destaca la creació d’habitatges socials tant per col·lectius
en risc d’exclusió social com per persones grans. Es parla de l’assignació d’habitatges de
manera individualitzada. És a dir que aquests pisos quedin repartits pel territori, en diferents
àrees del municipi i en diferents pisos, per evitar així que sorgeixin guetos. Treballar per un
habitatge social normalitzat. En el debat, sorgeix la idea de la constitució de cooperatives
d’habitatge social per a gent gran, per exemple.
 Es creu necessari cobrir l’àmbit de la salut en el seu sentit més ampli. Cal cuidar la salut dels
més joves, promoure estils de vida saludable entre ells, i millorar la qualitat de l’entorn per
contribuir a millorar els estàndards de salut de la població a la comarca. Els serveis
assistencials són necessaris però els serveis de salut en el seu sentit més ampli han d’ajudar a
millorar la vida de la població en general.
 El Vallès Oriental té molta població que en el seu envelliment torna a la ciutat de Barcelona,
d’on és originaria. Per tant, és qüestiona que la comarca se’n pugui aprofitar de l’envelliment
progressiu de la població com un nou nínxol de desenvolupament econòmic comarcal. Molta
d’aquesta població retorna a la ciutat perquè al Vallès Oriental no troba oferta d’oci ni té
facilitats per moure’s. Per tant, es considera que la millora de la mobilitat i de l’ampliació de
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l’oferta d’oci són importants per atreure i fixar la població gran, en cas que es vulgui treballar
en aquesta línia.
 En aquesta matèria es torna important la especialització formativa en serveis a les persones.
Cal la professionalització d’aquestes tasques, que estiguin reconegudes i que a nivell formal
es formi en aquest àmbit. Com s’ha destacat, costa trobar persones formades en aquest
sector, i moltes vegades les que si dediquen ho fan en situació de precarietat.
 Caldria també comptar amb els usuaris dels servis socials en el disseny dels programes i plans
per tal que es pugui respondre de la manera més efectiva a les seves necessitats.
 El seguiment de les situacions familiars, personals, econòmiques, socials o d’habitatges
d’aquelles persones en risc d’exclusió com una eina per acompanyar a quests col·lectius és
una altra de les propostes sorgides al debat. Es tracta de crear un servei personal de carrer,
que conegui de primera mà cadascuna d’aquestes situacions. Són importants també les
tasques d’acompanyament.
 Es creu que seria necessari també un increment de la partida pressupostaria en matèria de
salut i serveis a les persones. Els recursos econòmics disponibles no són suficients per
finançar el conjunt de projectes i programes en aquesta matèria.

Iniciatives en curs o propostes vinculades a cada estratègia
Per cadascuna de les línies se’n destaquen les següents iniciatives, projectes i accions:
s)

Serveis públics per a gent gran

En el curt termini, caldria augmentar les places en les residències públiques i la creació de nous
centres de dia, que contribueixin a un envelliment actiu i a prevenir la solitud en les edats més
avançades. Actualment se’n destaca que hi ha molt poques places.

En el llarg termini, se’n destaca la creació d’habitatges socials o apart-hotels, bé siguin públics o
privats, per a gent gran, i els quals tinguin serveis que facilitin la seva autonomia i la millora de la
seva qualitat de vida. També, es parla d’augmentar els serveis d’acollida o descans familiar.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Creació de centres i tallers aglutinadors de joves/gent gran/discapacitats
- Promoció d’habitatges per a gent gran
- Creació d’aparthotels públics o privats per a gent gran
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- Nous centres de suport social i centres de dia
- Augment de les places en residències públiques
- Construcció de pisos amb serveis pera gent gran
- Més serveis d’acollida o descans familiar
- Programa tecnològic que enxarxi a la gent gran
- Envelliment actiu per prevenir la solitud en edats avançades

t)

Serveis públics per atendre col·lectius en risc d’exclusió social

En el curt termini, es considera molt important l’augment de llits hospitalaris a la comarca.
Actualment, el Vallès Oriental és la comarca catalana amb menys llits per habitant. També es
valora el grau d’implicació de les empreses perquè apostin per una ajuda integral en la inserció
laboral dels col·lectius amb risc d’exclusió social.
En el llarg termini, caldria la creació de residències o espais tutelats per a tot tipus de necessitats,
des de per a gent gran fins per col·lectius amb alguna discapacitat, en els que s’ofereixin serveis
especialitzat d’acompanyament. Es destaca el cas del col·lectiu de persones amb alguna
discapacitat, els quals es jubilen als 55 anys i desprès no tenen altre tipus d’oportunitat per
estar-hi dins del mercat de treball.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Creació de residències per a tot tipus de necessitats
- Augment dels llits hospitalaris
- Empreses que apostin per l’ajuda integral a col·lectius en risc d’exclusió social
- Creació de serveis per a persones joves amb algun tipus de limitació
- Foment de l’autonomia de les persones grans

u)

Formació professional i ocupacional en l’àmbit assistencial i de la salut

En el curt termini, es creu molt important la professionalització dels serveis de cura a gent gran
per tal de donar-li el valor suficient als treballadors del sector i millorar les condicions de
precarietat que en alguns casos es donen.
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En el llarg termini, caldria acreditar les competències de la població formada en aquest sector, a
més d’apostar per impulsar la formació en salut lligada a les noves tecnologies que faciliti el dia a
dia a les persones grans o amb alguna dependència.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Acreditació per competències de fàcil accés i de fàcil tramitació
- Revisió de l’oferta professional existent en aquest sector
- Professionalització de la cura de gent gran
- Especialitzacions pròpies segons col·lectius (gent gran, infants, discapacitats...)
- Impuls de la formació en salut lligada a les noves tecnologies

v)

Noves economies assistencials. Oportunitats derivades de l’envelliment poblacional

En el curt termini, engegar i promoure l’emprenedoria en l’àmbit dels serveis d’atenció a les
persones, a través per exemple, de la creació de cooperatives.

En el llarg termini, consolidar projectes d’emprenedoria en relació a l’atenció a les persones.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Consolidació del projecte emprenedoria àmbit dels serveis d’atenció a les persones (SAD)
- Figura del terapeuta ocupacional (en SAD, en residències)

w) Oportunitats dels desenvolupaments tecnològics
En el curt termini, es valora molt positivament la generació i potenciació d’aplicacions i recursos
tecnològics que ajudin al benestar i la salut de les persones en tots els seus àmbits, i en especial
a les persones grans o dependents.

En el llarg termini, s’aposta per incorporar sistemes de domòtica en els habitatges de persones
grans o dependents per la millora de la seva qualitat de vida i augment de la seva autonomia.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:
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- Incorporació de les TIC als domicilis amb població gran
- Engegar projectes TIC orientats a resoldre les necessitats i la millora de la qualitat de vida de les
persones dependents
- Potenciació d’aplicacions i recursos tecnològics per ajudar al benestar i la salut
- Suport tècnic per a gent gran (per gestions bancaries, per gestions de facturació de serveis...)

x)

Qualitat de vida: paisatge urbà i salut

En el curt termini, millorar la mobilitat i l’accessibilitat perquè sigui totalment adaptada.
Adequació dels espais públics als col·lectius que en facin ús. Per exemple, els parcs per fer esport
per a gent gran ubicar-los prop del nucli urbà.

En el llarg termini, augmentar els espais verds urbans perquè contribueixin a crear espais públics
de millorar qualitat. Ampliar el sistema preventiu de salut promovent estils de vida saludable.

Síntesi de totes les iniciatives apuntades en aquesta estratègia:

- Augment dels espais verds i mobiliari urbà
- Potenciació d’espais agrícoles amb agricultura ecològica i de proximitat
- Promoció d’estils de vida saludable
- Augment de l’accessibilitat i mobilitat perquè sigui totalment adaptada
- Projecte europeu Gallecs
- Ampliar el sistema preventiu de salut

Visió futura de l’estat i models de salut i serveis a les persones al Vallès Oriental
En primer lloc, el Vallès Oriental ha de cobrir les necessitats bàsiques per a 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 que alguns col·lectius a la comarca requereixen.
Cal promoure uns serveis assistencials de qualitat, que puguin abordar totes i cadascuna de les
problemàtiques socials existents a la comarca, i de manera paral·lela treballar per fomentar
l’autonomia d’aquelles persones amb algun tipus de necessitat. Per això, caldria apostar per
pisos tutelats, habitatges amb serveis o centres d’atenció social que milloren el dia a dia de la
gent gran o d’altres col·lectius en risc d’exclusió. Es tracta de millorar la seva qualitat de vida a
través d’accions que els puguin fer sentir part del gruix social al llarg de tota la seva vida.
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Així, cal fer més eficients els servis assistencials però sense oblidar l’àmbit de la salut en el seu
sentit més ampli. Perquè per millorar la qualitat de vida a la comarca cal promoure també estils
de vida saludable, i millorar les condicions ambientals de l’entorn.

Alhora, una comarca que atregui o fixi al territori residents sèniors cal que disposi d’uns serveis
de mobilitat adequats i una ampla oferta de serveis i d’oci. Un gruix important de població major
de 65 anys retorna a Barcelona quan es jubila. Molts dels municipis de la comarca no disposen de
serveis de transport públic, i altres no estan adaptats, i tampoc ofereixen activitats d’oci
suficients. Els serveis assistencials han de ser de qualitat però també hi ha altres factors que són
complementaris, però igualment necessaris. Es creu que més que noves residències, caldria crear
pisos o habitatges, públics o privats, en els quals la població més gran o amb algun tipus de
discapacitat tingui total autonomia però amb els serveis bàsics que requereixen.
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5.4 Estructura de la dinàmica

1. Benvinguda, presentacions i situació (10 min).
Presentació en format PPT per part de l’equip tècnic sobre l’estat actual dels treballs per situar
els participants en el marc de partida de la discussió i format de la jornada. Contextualització dels
antecedents del Pla, resultats de la diagnosi estratègica, i introducció a les dinàmica del debat.
Exposició de les possibles línies estratègiques de treball sobre Salut i Serveis a les Persones.

2. Activitat 1 - Caracterització i identificació d’iniciatives i projectes existents o en debat al
territori vinculats a cada estratègia (20 min).
Els participants es divideixen en dos grups de treball. Cada participant per cadascun dels grups ha
d’identificar i proposar projectes, iniciatives o programes existents, en debat o proposats, que
sumin a les estratègies presentades pel el curt termini (2018-2025), i pel llarg termini (més enllà
de 2025). Es genera un debat intern per cada grup, en el que cada participant explica a la resta
les seves decisions i les seves propostes. Un membre del grup exposa els principals raonaments a
la resta de participants al final de l’activitat.
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3. Activitat 2 - Selecció de les iniciatives i projectes més interessants per cada estratègia (20
min).
Els grups canvien de taula i deixen el panel d’iniciatives i projectes que han estat treballant fins
ara. Així, ara cada grup treballa amb les propostes que ha realitzat l’altre grup. De manera
col·lectiva, i sobre la proposta d’iniciatives i programes de l’altre grup, s’escullen aquelles les
iniciatives o projectes de curt termini (2018-2025) i aquelles de llarg termini (més enllà de 2025)
que s’identifiquin com a més rellevants i interessants. S’agafen les enganxines corresponents i es
col·loquen dins el cercle de consens. De nou es genera un debat intern en cada grup.

4. Activitat 3 - Priorització de línies estratègiques (20 min).
Els grups realitzen una discussió interna sobre quins dels 6 grans eixos estratègics de treball
proposats són més interessants, i caldria impulsar abans. Així, cada participant vota amb dos
gomets la línia estratègica que li sembla més prioritària i amb un gomet aquella que li segueix.
Cada participant explica a la resta les seves decisions i s’organitza un debat intern en cada grup
sobre les propostes que s’han fet.
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5. Activitat 4 - Discussió sobre la priorització i viabilitat de les línies (20 min).
Dinàmica oberta a tots els participants on es discuteix entre tots quins són els condicionants per
cadascuna de les estratègies, i es valora quina és la priorització i viabilitat té cadascuna de les
línies, així com la capacitat d’impacte que es té des del Pla Estratègic per incidir sobre el
desenvolupament de les estratègies proposades.

6. Activitat 5 - Visió de futur sobre l’estat i el model de salut i serveis a les persones al Vallès
Oriental (20 min).
Es mostren 4 models alternatius, però no excloents, sobre sistemes de salut i serveis a les
persones, perquè els participants destaquin amb quin dels models presentats es senten més
identificats i els agradaria més prendre com a referent de cara a desenvolupar les línies
estratègiques proposades.

La pregunta que es realitzarà és: “Com t’imagines el model de salut i serveis a les persones al Vallès
Oriental en els propers 10-15 anys?”
a) Una comarca que atreu residents sèniors amb una potent xarxa de geriàtrics i amb serveis assistencials
de qualitat
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b) Una comarca que atreu nous residents joves atrets pels serveis i els equipaments de qualitat
c) Una comarca on l’administració publica assumeix el lideratge de iniciatives i accions de caire social
d) Una comarca on operadors privats locals cooperen per impulsar iniciatives i accions de caire social

7. Debat obert i cloenda (10 min)
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6 SESSIÓ EMPRESARIAL – PIMEC VALLÈS ORIENTAL
6.1 Fitxa tècnica del debat
Lloc: PIMEC - Granollers
Data: 17 de desembre 2018
Organitza: Consell Comarcal del Vallès Oriental
Modera: DALEPH

Activitats realitzades
• Presentació de les idees bàsiques del diagnòstic
• Introducció de les principals estratègies sorgides arrel dels tallers de debat organitzats
• Debat sobre les primeres hipòtesis de línies estratègiques plantejades

Objectius
• Contrastar les estratègies sorgides en els diferents tallers de debat
• Identificar l’interès estratègic i la viabilitat de les hipòtesis plantejades

Resultats
• Validació de les primeres hipòtesis sobre possibles línies estratègiques
• Primer recull d’iniciatives i accions interessants a treballar per cada línia estratègica
proposada
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6.2 Hipòtesis a debat
1. Ocupació i mercat de treball
 Major i millor coordinació entre els serveis d’ocupació i formació a nivell comarcal
 Major i millorar de les col·laboracions entre el sector públic i privat
 Foment de la FP dual

2. Territori: infraestructures i mobilitat
 Gestió mancomunada supramunicipal dels PAE ubicats entre més d’un municipi
 Foment i creació d’associacions a nivell de polígons
 Millora de l’accessibilitat als PAE i centres de treball

3. Promoció econòmica i teixit productiu
 Increment de la concertació entre el teixit empresarial i l’administració pública
 Programes d’innovació pel foment de la R+D+i
 Enfortir sectors emergents a la comarca (sector turístic, sector agroalimentari, economies
assistencials...)
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6.3 Síntesi de les contribucions dels participants
Elements destacats del debat

Ocupació i mercat de treball

 Els serveis d’ocupació no responen a les necessitats empresarials. Es creu que no hi ha un
anàlisi real de les necessitats que requereixen les empreses de la comarca.
 La majoria de les empreses no fan ús dels serveis d’ocupació dels municipis. No troben mà
d’obra qualificada, i els processos no són àgils.
 No es coneixen bé les necessitats les empreses de la comarca, ni els perfils que requereixen.
Falta saber que hi ha i que poden oferir. Fer fitxes de les empreses per identificar de quin
tipus i quin tipus de personal requereixen.
 Hi ha mancança d’un perfil en l’administració pública que ajudi a les empreses.
 Es considera que solament el 5% de la contractació es fa a través dels serveis d’ocupació. La
gent de les borses de treball dels serveis d’ocupació locals no donen el perfil que es busca.
 Estaria bé tenir una base de dades sobre les empreses de la comarca.
 És important la figura de l’aprenent a l’empresa. És la formació dual que es vol impulsar. La
formació és interna.
 La Formació Dual és ben valorada. Però cal que s’ajusti a les necessitats que requereix el món
empresarial.
 La formació s’hauria d’adequar a les necessitats empresarials. La carrera dual no es tracta bé.
 Importància de la FP. Cal millora la seva reputació. És una bona oportunitat per integrar grups
en risc d’exclusió al món professional. Però cal que respongui a les necessitats del teixit
empresarial.
 Es fa una promoció incorrecta de l’FP dual.
 Caldria saber com és redueix l’atur, amb bons salaris, amb bona formació?
 Cal decidir quins cursos obrir. Les empreses han de marcar el camí. Saber que demanden.
Oferir cursos sobre professions que no demanden les empreses implica que no podran
introduir posteriorment cap usuari al món laboral.
 Demandes d’ofici. No hi ha. És un problema. Són cursos que es podrien fer.
 Importància també de la formació continua. Es tracta d’un tema social.
 Les empreses són les que contracten. Els serveis d’ocupació no coneixen les necessitats.
 Cal fer pedagogia de la FP dual. Se li ha de donar el valor que té. Per les empreses és
important. Aposta pels oficis i la figura dels aprenents.
 Anàlisis de la necessitats professionals del teixit empresarial de la comarca.
 Facilitar la burocràcia per a les gestions empresarials.
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Territori: infraestructures i mobilitat

 Importància de superar els dèficits d’infraestructures als polígons. Molts polígons no tenen
fibra òptica, ni cap tipus de connexió amb transport públic. Això suposa problemes en el seu
dia a dia i en la contractació de personal per les dificultats d’accés. Hi ha hagut casos. Els
polígons presenten també greus dificultats d’accés per vianants.
 La manca de transport públic als polígons dificulta la contractació de persones en risc
d’exclusió (discapacitats).
 Greu problema de les congestions de la C-17.
 El 60% dels polígons de la comarca no tenen fibra òptica.
 Al voltant d’un 20% de polígons tenen associacions.
 Estaria bé fer busos llançadora des dels principals mitjans de transport (estacions de
ferrocarrils, busos) cap als polígons d’activitat econòmica.
 Ja hi ha en marxa associacions a nivell de polígons.
 L’accessibilitat és una qüestió crítica. Limita la contractació de treballadors. Congestió de
transit i infraestructures sense les condicions idònies.
 Millorar els accessos entre els transports principals i els polígons.

Promoció econòmica i teixit productiu

 En relació al turisme, es destaca una descoordinació entre el consell comarcal i els
ajuntaments. El Pla de Turisme té una visió molt des del punt de vista de l’administració.
 La formació en restauració resulta complicada. L’escola de gastronomia, engegada
recentment, pot millorar el teixit de la restauració a la comarca.
 Faltarien fires sectorials, a Granollers per exemple.
 Mancança de vincles entre l’administració autonòmica i l’empresa. Ha faltat valentia per
assumir reptes. Concretar coses que sumin (per exemple, el cas del circuit.
 Falta de concreció de les accions de les taules, de les relacions entre empresa i sector públic.
Tenir en compte també els canvis de color polític que es poden donar cada quatre anys.
 Per l’emprenedoria cal que hi hagi bones condicions.
 La formació hauria de contemplar la possibilitat que per feina la gent hagi de marxar fora.
 Necessitat de suport general en un context canviant.
 Atreure inversió per I+D+i.
 Cal concretar. No hi ha prou en parlar i debatre. Cal ser valent i apostar per pols d’atracció.
 Fomentar la figura de l’aprenent, donat que la majoria són Pimes amb operatives molt
particulars.
 Fomentar els sectors de més fortalesa a la comarca.
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