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Resum de les activitats més rellevants dutes a terme durant l’exercici 2016.  
 
 

A) ACTIVITATS DELS ÒRGANS DE GOVERN 
 

 

 42a Reunió del Comitè Executiu del Pacte Industrial, celebrada al Palauet Can 

Buxeres de l’Hospitalet de Llobregat. 11/04/2016 

 
 

42a Reunió del Comitè Executiu del Pacte Industrial i 

presentació de la trobada IND+I 
 

  
 
El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat el passat 11 d'abril la 42a Reunió del Comitè 

Executiu amb l'assistència dels representants dels ajuntaments i de les entitats que integren l'associació. La reunió ha 

estat presidida per Carles Ruiz, president del Comitè Executiu i alcalde de Viladecans, i ha tingut lloc al Palauet Can 

Buxeres de l'Hospitalet de Llobregat. En el marc de la reunió s'ha presentat la trobada sobre indústria i innovació 

IND+I i s'ha aprovat l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, del Consell Comarcal del Maresme i de 

l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). 

  

La reunió ha començat amb una presentació de la trobada IND+I a càrrec de Jordi Garcia Brustenga, membre del 

Consell Científic que l'organitza. Aquesta trobada, que se celebrarà el proper 5 de maig a Viladecans, vol convertir-se 

en una cita anual de referència a Catalunya en l'àmbit de la divulgació i la discussió de tendències i innovacions 

industrials i les polítiques d'innovació i competitivitat que les poden impulsar. La trobada IND+I compta amb la 

col·laboració del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

  

Actualitat del Pacte Industrial 

Els presidents de les Comissions de Treball han informat de les respectives activitats desenvolupades i de les 

activitats en curs i previstes per al 2016. Així, per exemple, en l’Àmbit de Mobilitat s’ha destacat la presentació del 

Paper 1 “Reflexions a l’entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons industrials de la Regió Metropolitana de 

Barcelona”. De l'Àmbit de Formació s'ha explicat que s'està valorant la realització de l'estudi “Prospectiva de 

necessitats d'ocupació i formació a la RMB (2020-2025)”, el qual seria una actualització del Quadern 9 del Pacte 

Industrial. Pel que fa a l’Àmbit d’Activitat Econòmica s’ha esmentat la presentació del Quadern 13, “La xarxa de 

suport a la internacionalització econòmica de la RMB”, dirigit pel professor d’ESADE Angel Saz-Carranza. 

Finalment, de l’Àmbit d’Innovació s’ha citat la presentació del Quadern número 12, “La innovació tecnològica a la 

RMB: localització i tecnologia de les patents europees”. 

  

Per la seva part, Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, ha destacat, entre altres activitats, la 

presentació del Paper 2, “Vers un nou model de desenvolupament territorial: el repte de reaprendre formes de 

treball”, elaborat per les economistes Miren Estensoro i Miren Larrera d'Orkestra - Instituto Vasco de 

Competitividad, i la celebració del XX Consell General del Pacte Industrial a Mataró. També ha informat del 

tancament dels comptes anuals del 2015 i de la proposta de pressupost i activitats per al 2016. 
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 XXI Consell General del Pacte Industrial, celebrat al Centre Cultural 
Metropolità Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat. 19/12/2016 

 
 

Relleu en el Pacte Industrial amb la mirada posada en el 

futur de la indústria metropolitana 
 

  
 

D'esq. a dta.: Sergi Fuster, Núria Marín i Carles Rivera 
 

D'esq. a dta.: Carles Ruiz, Sergi Fuster i Núria Marín 

  
 

 

 

Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, ha estat nomenada presidenta del Comitè Executiu en 

substitució de Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, que assumeix el càrrec de secretari de l’associació. El regidor 

d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom, ha estat nomenat president del Consell General 

en substitució de Sònia Recasens. 

  

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat el passat 19 de desembre el seu XXI Consell 

General al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat. 

  

Núria Marín ha agraït a Carles Ruiz la seva tasca durant vuit anys al capdavant del Comitè Executiu del Pacte 

Industrial i ha destacat el paper estratègic de la Regió Metropolitana de Barcelona “una de les zones industrials més 

importants d’Europa que, a més, concentra la major part de la població resident a Catalunya”. Marín ha exposat que 

es compromet a “continuar treballant per potenciar la xarxa, refermant els nostres lligams i la nostra feina per 

aconseguir que aquest territori sigui més competitiu. En aquest sentit Marín ha reclamat que “perquè es creïn les 

condicions necessàries per guanyar competitivitat és clau disposar d’un transport públic eficient i sostenible, cal que 

s’executi el pla de Rodalies i la reconversió de la xarxa en un metro regional”. 

 

El Consell General també ha aprovat el nomenament de dos dels seus tres vicepresidents atenent la rotació anual que 

contemplen els Estatuts de l’associació. D’una banda, M. Rosa Fiol, de l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i 

Baix Llobregat (AEBALL) i representant de Foment del Treball, pren el relleu de Sergi Fuster, de PIMEC, com a 

vicepresidenta en representació de les organitzacions empresarials. D’altra banda, José Luis Moure, de CCOO de 

Catalunya, pren el relleu de M. del Carmen Villarrazo, d’UGT de Catalunya, com a vicepresident en representació de 

les organitzacions sindicals. El tercer vicepresident continua sent Marc Castells, de la Diputació de Barcelona, en 

representació dels ajuntaments i altres administracions locals. 

 

Cohen destaca els actius necessaris per a la nova indústria 

Com a cloenda de l’acte, el Dr. Boyd Cohen, director adjunt de Recerca d’EADA Business School i professor 

associat de la Universitat de Vic, ha pronunciat la ponència “L’economia del futur a les ciutats”. Cohen, que és 

doctor en estratègia empresarial i emprenedoria per la Universitat de Colorado Boulder i expert en estratègia urbana, 

emprenedoria, innovació, sostenibilitat i ciutats intel·ligents, ha posat en relleu els forts actius de la Regió 

Metropolitana de Barcelona i de la seva xarxa de ciutats per encarar els reptes de futur de les economies locals. 
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B) ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 

Mobilitat 
 

 Participació en la Sessió Plenària del Pacte per la Mobilitat de Barcelona. 
Barcelona. 21/01/2016  
 

 Renovació de l’adhesió del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de 

Barcelona al Pacte per la Mobilitat de Barcelona (signatura del document amb 
data 16/03/2016). 
 

 Reunió de constitució del Consell de Mobilitat de l’AMB. Barcelona. 11/07/2016 
 

 Grup de mobilitat de polígons industrials organitzat per ACCIÓ: participació en 
reunions. 23/09/2016 i 18/11/2016 
 

 Pla Director de Mobilitat de la RMB 2013-2018: reunió de seguiment de les 
actuacions del Pla amb el Sr. Lluís Alegre, director de mobilitat de l'ATM. 
8/09/2016 
 

 Signatura del conveni de col·laboració entre el Pacte Industrial de la Regió 

Metropolitana de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità amb data 

3/10/2016, que té com a objecte col·laborar en l'impuls de mesures per a la millora 
de la mobilitat, en els polígons industrials i les àrees d'activitat econòmica de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

 Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB: Presidència 

del grup 4 “Infraestructures de mobilitat i transport, i serveis per a la 

reactivació econòmica”. 8/11/2016 i 2/12/2016 
 

Formació  
 

 Valoració en curs de l'oferta presentada pel Sr. Oriol Homs, director de recerca de  

NOTUS, per realitzar l'estudi “Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació 

a la RMB (2020-2025)”, el qual és una actualització del Quadern 9 del Pacte 
Industrial “Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a la RMB (2015 i 
2020)”, i exploració dels mecanismes de finançament de la seva elaboració. 
 

 Activitats relacionades amb la Fundació BCN Formació Professional: 
 

- Participació en la reunió de la Taula sectorial FP Industrial, ACCIÓ, 

Barcelona, 19/05/2016; i en la reunió de la Comissió de Coordinació 

Territorial de la Taula Sectorial de Formació Industrial, Barcelona, 
17/11/2016. 

- Reunió amb el Sr. Pere Ros, gerent de la Fundació BCN Formació 
Professional. Barcelona. 28/09/2016 

 

 Reunió amb el Sr. Ficapal, president del Consell Català de la Formació 

Professional. Barcelona. 12/09/2016 
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 Reunió de la Comissió de Formació del Pacte Industrial  en la qual el 
Sr. Guillem Salvans, coordinador de l’Aliança per a la Formació Professional Dual 
a Catalunya i senior project manager de la Fundació Bertelsmann, va presentar 

l'Aliança per a la Formació Professional Dual. Barcelona. 22/09/2016 
 

 Participació en les reunions de la Taula de Treball Aprenentatge i Formació 
organitzada per la Fundació Èxit. Barcelona. 3/10/2016 i 6/10/2016 
 

 Reunions amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la col·laboració en 

l’actualització de l’estudi “Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a 

la RMB (2015 i 2020)”, publicat com a Quadern 9 del Pacte Industrial. 
 

 Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB: Participació 

en el grup 7 “Capital Humà per a la Reactivació: Ocupació, Formació i 

Productivitat”. 27/10/2016 i 18/11/2016 
 

Activitat econòmica  
 

 Manteniment de l’actualització periòdica en el SIMAE dels indicadors econòmics 
municipals provinents de la Diputació de Barcelona. 
 

 Aportació de les primeres idees per a l’elaboració d’un projecte sobre indústria i 

sostenibilitat (aquest projecte s’ha concretat en la proposta presentada en el 
marc de la segona convocatòria de “Projectes de reflexió al Palau Macaya” de 
l'Obra Social La Caixa). 

 

 Quadern número 14 del Pacte Industrial “Guia d’iniciatives locals cap a la 
transició energètica als polígons industrials” 
 

- Participació en l’elaboració de l’estudi. 
- El treball té com a objectiu aportar als responsables municipals i agents 

econòmics locals orientacions i casos pràctics per impulsar el procés de 
transició energètica als polígons industrials. 

 

 Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB: 
 

- Presidència del grup 2 “Innovació i Coneixement per a la Recuperació 

Econòmica”. 04/11/2016 i 13/12/2016 

- Participació en el grup 1 “Situació i Perspectiva de la indústria de l’AMB”. 
28/10/2016 i 25/11/2016 

 

Innovació  
 

 Participació en la preparació i realització de la Jornada IND+I, primera trobada 
anual sobre indústria i innovació. Viladecans Business Park. Viladecans. 5/05/2016 

 

 Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB: Participació 

en el grup 2 “Innovació i Coneixement per a la Recuperació Econòmica”. 
04/11/2016 i 13/12/2016 

 
 

http://www.alianzafpdual.es/
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SIMAE Sistema d’Informació Metropolità d’Activitat Econòmica i Innovació 
 

 Manteniment de l’accés des del SIMAE als indicadors econòmics municipals 

procedents del sistema Hermes de la Diputació de Barcelona amb 
actualització periòdica de dades relatives a: evolució de la població; atur per sexe, 
per sector d’activitat i per nivell formatiu; i assalariats, empreses i autònoms per 
sector d’activitat. 

 

Activitats transversals 
 

 Paper 3 del Pacte Industrial “Reflexions per al disseny d’iniciatives locals 
d’impuls de la R+D+I als polígons d’activitat econòmica” . 
 

- Elaboració del paper, edició, publicació i difusió. 
- L’objectiu d’aquest paper és aportar reflexions i idees que ajudin els 

responsables de desenvolupament econòmic local i els agents econòmics a 
dissenyar i impulsar serveis de suport a la innovació en els centres de serveis a 
les empreses dels polígons d’activitat econòmica 
 

 Jornada “Polígons i R+D+I: millorem la seva connexió? 
 

- En el marc de la jornada es va fer la presentació el Paper 3 del Pacte 

Industrial i posterior celebració d’una taula rodona. Centre d’Empreses 
Industrials Can Roqueta. Sabadell. 8/06/2016 

 
 

Millorar la connexió entre els polígons i l’R+D+I, clau 

per tenir una indústria més competitiva 
 

  
Miquel Barceló, autor del Paper 3 del Pacte Industrial, en un 
moment de la presentació del document 

D’esq. a dta.: Josep Miquel Piqué, Eduard Navarro, Carles 
Ruiz, Miquel Barceló i Xavier López 

 

El Pacte Industrial ha presentat el passat 8 de juny el document “Reflexions per al disseny d'iniciatives locals 

d'impuls de l'R+D+I als polígons d'activitat econòmica”, que ha estat elaborat per Miquel Barceló, i esdevé el tercer 

número de la col·lecció Papers de l’associació Pacte Industrial, que coordina Carles Rivera. La presentació s’ha 

celebrat al Centre d’empreses industrials de Can Roqueta de Sabadell en el marc d’una taula rodona sota el títol 

“Polígons i R+D+I: millorem la seva connexió?” que ha comptat amb la participació, a més de l’autor del document, 

d’Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa de l’Ajuntament de Sabadell; Carles Ruiz, president del Comitè 

Executiu del Pacte Industrial i alcalde de Viladecans; Josep Miquel Piqué, president executiu de La Salle Technova 

Barcelona i president de l’XPCAT, i Xavier López, director general Corporatiu i d’Operacions d’Eurecat. El 

document manifesta la necessitat de reforçar la interrelació entre el sistema de coneixement i el teixit productiu, i 

proposa un catàleg de serveis que faciliti a les empreses dels polígons avançar en el camí de la innovació. 
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 Quadern número 14 del Pacte Industrial “Guia d’iniciatives locals cap a la 
transició energètica als polígons industrials”. 

 

- Elaboració de l’estudi, edició, publicació i difusió. 
- L’objectiu del treball és aportar als responsables municipals i agents econòmics 

locals orientacions i casos pràctics que els ajudin a desenvolupar el gran 
potencial que tenen per impulsar el procés de transició energètica, partint 
d’accions en els seus polígons industrials. 

- Sessió de treball amb participació dels membres de les diferents comissions 

del Pacte Industrial sobre l’esborrany del document “Guia d’iniciatives locals 
cap a la transició energètica”. Recinte de la Maternitat de la Diputació de 
Barcelona. 1/03/2016 

- Cicle de presentacions del Quadern 14 del Pacte Industrial en el marc de les 

Jornades “La transició energètica als polígons d'activitat econòmica: cap 

a la simbiosi industrial” en col·laboració amb ACCIÓ, la Cambra de Comerç 
de Barcelona i el Consell General de Cambres. Granollers. 29/11/2016 

 
 

 

Jornada sobre gestió de residus i simbiosi industrial a 

Granollers 
 

  
D'esq. a dta.: Vanessa Abad, Carles Rivera i Verónica 
Kuchinow Un moment de la jornada 

 

El passat 29 de novembre ha tingut lloc la jornada “Gestió, reutilització i revalorització de residus industrials. 

Introducció a la simbiosi industrial” celebrada en el marc del cicle tècnic “Energia a la indústria” que organitza 

Granollers Mercat en col·laboració amb el Clúster d'Eficiència Energètica (CEEC) i l'Institut Català d'Energia 

(ICAEN). 

  

Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, ha estat l'encarregat de moderar una taula rodona amb el títol 

“Casos d'èxit” i en la qual s'han presentat casos reals d'empreses i iniciatives existents vinculades a la gestió de 

residus industrials així com d’altres enfocades a la simbiosi en un sentit més ampli. En aquesta taula també han 

participat Verónica Kuchinow, directora de Símbiosy, que ha parlat de la importància de la proximitat en la simbiosi 

industrial, i Vanessa Abad, cap de tractament del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, que ha 

parlat sobre la revalorització energètica de residus i dels residus per generar calor. 

  

Darrerament, el Pacte Industrial ha dut a terme iniciatives per promoure la transició energètica i un model productiu 

més sostenible. El passat mes de juliol es va presentar el Quadern 14 del Pacte Industrial “Guia d’iniciatives locals 

cap a la transició energètica als polígons industrials”. L'objectiu d'aquest estudi és aportar als responsables 

municipals i agents econòmics i socials locals orientacions i casos pràctics que els ajudin a desenvolupar el gran 

potencial que tenen per impulsar el procés de transició energètica, partint d’accions en els seus polígons industrials. 
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 Jornada “La transició energètica als polígons industrials: una oportunitat per 

al món local” 
 

- En el marc de la jornada es va fer la presentació del Quadern 14 del Pacte 

Industrial i posterior celebració d’una taula rodona. Can Serra - Centre de 
Serveis a l’Empresa . Rubí. 14/07/2016 

 
 

 

Impulsar la transició energètica als polígons, una gran 

oportunitat per potenciar la indústria des dels 

municipis 
 

  
D’esq. a dta.: Carlos Rodríguez, Eloy Álvarez Pelegry, Carles 
Riba i Antoni Fuentes 

D'esq. a dta.: Verónica Kuchinow, Ana María Martínez i Carles 
Ruiz 

 

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat el passat 14 de juliol el document “Guia 

d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials”, que ha estat dirigit per Verónica Kuchinow i 

Anna Lluís, de Símbiosy, i esdevé el catorzè número de la col·lecció Quaderns de l’associació Pacte Industrial, que 

coordina Carles Rivera. 

  

La presentació s’ha celebrat a la Masia Can Serra de Rubí en el marc d’una jornada sota el títol “La transició 

energètica als polígons industrials: una oportunitat per al món local” que ha comptat amb la participació d’Ana María 

Martínez, alcaldessa de Rubí; Carles Ruiz, president del Comitè Executiu del Pacte Industrial i alcalde de 

Viladecans; Eloy Álvarez Pelegry, director de la Càtedra d’Energia d’Orkestra - Instituto Vasco de Competitividad; 

Carles Riba, director del CDEI-UPC i president del CMES (Col·lectiu per a un nou Model Energètic i Social 

Sostenible); Carlos Rodríguez, director de l’UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya), i Antoni Fuentes, 

periodista d'El Periódico. També s’han presentat alguns dels projectes de transició energètica que apareixen recollits 

al Quadern 14, concretament els impulsats pels ajuntaments de Rubí, Viladecans, Granollers, Mataró, Barberà del 

Vallès i Sabadell, i que han estat explicats pels seus responsables. 

  

L’objectiu d’aquest Quadern 14 és aportar als responsables municipals i agents econòmics i socials locals 

orientacions i casos pràctics que els ajudin a desenvolupar el gran potencial que tenen per impulsar el procés de 

transició energètica, partint d’accions en els seus polígons industrials. Impulsar la transició energètica serà, segons 

l’estudi, una inversió que contribuirà en el futur a evitar majors costos derivats del canvi climàtic. 

  

 

 

 SwitchMed Connect 2016, la reunió anual d'stakeholders del Mediterrani que té 
per objectiu construir sinergies, intercanviar coneixements i ampliar les innovacions 

eco-socials. Participació en la sessió “Zones verdes industrials al Mediterrani”. 
Recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau. Barcelona. 20/10/2016 
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El Pacte Industrial participa en la trobada SwitchMed 

Connect 2016 
 

 
 

 

El coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha 

participat en el SwitchMed Connect 2016, la reunió anual 

d'stakeholders del Mediterrani que té per objectiu construir 

sinergies, intercanviar coneixements i ampliar les innovacions 

eco-socials. La trobada s'ha celebrat entre els passats dies 18 i 

20 d'octubre al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau 

de Barcelona. 

Rivera ha participat en la sessió “Zones verdes industrials al Mediterrani” juntament amb Carolina González, 

Industrial Development Officer de l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial 

(UNIDO); Françoise Bonnet, secretària general de l'Associació de Ciutats i Regions pel Reciclatge i la gestió 

sostenible dels Recursos (ACR+); Noa Cohen Kissinger, coordinadora de Sostenibilitat i Reciclatge a l'Unitat 

Regional de l'Est de Negev - Ministeri de Protecció del Medi Ambient d'Israel, i Maria Dolors Núñez, Consultora 

d'Internacionalització Sectorial i Coordinadora d’Indústries de la Química, Energia i Recursos de la Generalitat de 

Catalunya. 

  

En la seva intervenció, Rivera ha explicat als assistents les iniciatives del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 

de Barcelona per promoure la transició energètica i fer una regió més sostenible. Concretament, s'ha referit a la recent 

publicació del Quadern 14 del Pacte Industrial “Guia d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons 

industrials”. Rivera ha citat alguns dels projectes de transició energètica que apareixen recollits al Quadern 14 --els 

impulsats pels ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell, Viladecans, Rubí, Granollers i Mataró--, i ha destacat 

que “impulsar la transició energètica contribueix a la competitivitat i la sostenibilitat del territori”. 

  

La trobada SwitchMed Connect forma part de la iniciativa SwitchMed que està coordinada per la Unió Europea 

(UE), l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (UNIDO), el Pla d’Acció per al 

Mediterrani del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient (UNEP/MAP), el seu Centre d’Activitats 

Regionals per al Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC) i la (UNEP-DTIE (Divisió de Tecnologia, Indústria i 

Economia). 

 

 
 

 Projecte “Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons per a un nou model 

econòmic”  
 

- Presentació del projecte a la segona convocatòria de “Projectes de reflexió al 
Palau Macaya” de l'Obra Social La Caixa. 31/10/2016  
 

El projecte constarà de: 
- Tres jornades titulades:  

 “Indústria 4.0 i sostenibilitat” 

 “Vers una economia circular: impactes en l’ocupació” 

 i una jornada de clausura anomenada “Horitzons per a una 
reindustrialització sostenible. Experiències i conclusions” 

- Una sèrie de tallers participatius amb un grup d’experts. 
 

En aquest cicle hi participaran representants empresarials, sindicals, d’entitats del 
tercer sector, de l’administració pública i experts de l’àmbit universitari i la recerca 
per identificar tendències de futur i fer propostes innovadores que serveixin per 
orientar a tots els agents implicats en l’impuls d’una reindustrialització sostenible 
com a base d’un nou desenvolupament econòmic.  
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 Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona. 
 

- Presidència del grup 1 “Situació i Perspectiva de la indústria de l’AMB”. 
28/10/2016 i 25/11/2016 

- Participació en el grup 2 “Innovació i Coneixement per a la Recuperació 
Econòmica”. 04/11/2016 i 13/12/2016 

- Participació en el grup  7 “Capital Humà per a la Reactivació: Ocupació, 
Formació i Productivitat”. 27/10/2016 i 18/11/2016 

- Participació en el grup 4 “Infraestructures de mobilitat i transport, i serveis per a 
la reactivació econòmica”. 8/11/2016 i 2/12/2016 

 
 

 

El Pacte Industrial presideix el grup de treball 

d'indústria de la Taula de Reactivació Econòmica i 

Reindustrialització de l'AMB 
 

  

Un moment de la reunió de treball del grup d’indústria D’esq. a dta.: Vittorio Galletto, Carles Rivera i Antoni Garrido 

 

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és l'encarregat de presidir el grup de treball “Situació i 

perspectiva de la indústria. Economia circular” creat en el si de la Taula de Reactivació Econòmica i 

Reindustrialització que impulsa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'objectiu d'aquesta taula és promoure el 

debat sobre les necessitats més importants que cal abordar per fer un territori metropolità més productiu, cohesionat 

socialment, inclusiu, competitiu i més protegit en relació amb les situacions de crisi. 

  

La primera reunió del grup de treball d'indústria s'ha celebrat el passat 28 d'octubre i ha estat presidida per part del 

Pacte Industrial pel seu coordinador gerent, Carles Rivera. En la reunió han participat diversos ajuntaments de l'àrea 

metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, els agents socials i econòmics 

del territori, i altres institucions, a més de la pròpia AMB. 

  

Cada grup de treball comptarà amb un seguit d'experts que participaran en cadascuna de les sessions i ajudaran a 

analitzar quina és la situació actual de la indústria i a proposar estratègies i accions de cara al futur. En aquesta 

primera trobada han estat Antoni Garrido, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, i Vittorio 

Galletto, cap de l'Àrea d'Economia de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 

L'objectiu final del conjunt de reunions que se celebraran és l'elaboració d'un document de treball que contingui 

recomanacions de polítiques per ser incorporades i implementades en les línies d'actuació de l'AMB. 
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 Paper del Pacte Industrial “La importància de la concertació per a la promoció de 
l’activitat industrial, l’ocupació i la cohesió social”. 
 

- En procés de revisió. 
- L’objectiu d’aquest paper de treball és subratllar la importància de la 

concertació territorial per potenciar l’activitat industrial, l’ocupació i la cohesió 
social, i mostrar diverses experiències respecte d’aquest tema que serveixin 
de mecanisme de suport a l’impuls de la concertació entre els agents 
significatius del conjunt de la RMB. 
 

 Paper del Pacte Industrial “Iniciatives locals d’impuls a l’economia circular”. 
 

- Elaboració del paper. 
- L’objectiu del paper és elaborar un document sobre l’economia circular pensat 

per a agents de promoció econòmica local, tenint present que és un tema 
emergent sobre el que es vol aportar claredat, inspiració i suggeriments per a 
polítiques públiques. 
 

 
 

C) COMUNICACIÓ 
 

Pàgina web  
 

Des de la seva posada en funcionament a mitjan 2013, el web 

(www.pacteindustrial.org) s’ha convertit en un portal de notícies on es donen a 
conèixer les tasques que el Pacte Industrial duu a terme per impulsar la competitivitat 
de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la 
sostenibilitat del territori metropolità. Al web s’hi publiquen tant notícies del Pacte 
Industrial com d’altres organismes que puguin ser rellevants per als agents interessats 

en el desenvolupament econòmic i el sector industrial. Durant l’any 2016 el nombre 

d’usuaris del web del Pacte Industrial ha estat 4.732 i s’han visitat 17.112 

pàgines. 
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El web també enllaça amb perfils del Pacte Industrial en diferents xarxes socials de 
referència, de manera que esdevé un nou canal de comunicació amb els membres del 
Pacte Industrial i un punt de trobada dels professionals de tots els àmbits en què 
treballa el Pacte Industrial. 
 

El Pacte Industrial té perfils en les següents xarxes socials: Twitter, Linkedin, 

Facebook, SlideShare, Issuu i YouTube. A Twitter, durant l’any 2016 es van realitzar 
182 tweets i es van comptabilitzar 620 seguidors. 
 

Presència del Pacte Industrial en els mitjans de 
comunicació 
 
Taula 1: Nombre d’aparicions del Pacte Industrial en els mitjans de comunicació. Any 2016. 

 

Premsa paper Premsa digital Ràdio Televisió Altres webs 

11 36 3 1 31 

 

 
 
 

Notícies relatives a la celebració del XXI Consell General del Pacte Industrial. 
 

 
 
             ▲  La Vanguardia (EFE) 19/12/2016                                ▲  Europa Press 19/12/2016  
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Notícies relatives a la presentació del Paper 3 del Pacte Industrial Reflexions per al disseny 
d'iniciatives locals d'impuls de l'R+D+I als polígons d'activitat econòmica. 
 

  
 

▲  Viaempresa 08/06/2016                                            ▲  Europa Press 08/06/2016 

 
 

Notícies relatives a la presentació del Quadern 14 del Pacte Industrial Guia d’iniciatives locals 
cap a la transició energètica als polígons industrials. 
 

    ◄  La Vanguardia 31/07/2016 
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▲  El Periódico 08/07/2016 

 
 
 
 
 

 

D) PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTES I JORNADES 
 
 
 

09/02 Jornada “Doing Business 2015: Resultats per a Catalunya i 

recomanacions pel món local” organitzada per la Diputació de Barcelona. 
Espai Francesca Bonnemaison.  Barcelona. 

 

25/02 Trobada PIMEC Joves Baix Llobregat: I Taula Rodona de Construcció 
Sostenible. Centre Cultural de Martorell. Martorell.  

 

30/03 Trobada anual de l'Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE 
Espanya). TecnoCampus Mataró-Maresme. Mataró.  

 

05/04 Ponència del Sr. Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, 
“Reflexions a l’entorn de l’estratègia industrial” en el marc de la primera reunió 

de la Taula de Política Industrial del Maresme. Sala Vicenç Ferrer del 
Consell Comarcal del Maresme. Mataró.  
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El Pacte Industrial participa en la primera reunió de 

treball de la Taula de Política Industrial del Maresme 
 

 
 

Un moment de la reunió de treball celebrada al consell 
comarcal 

El coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió 

Metropolitana de Barcelona, Carles Rivera, ha participat en 

la primera reunió de la Taula de Política Industrial del 

Maresme, celebrada el passat 5 d'abril a la seu del Consell 

Comarcal del Maresme. Durant la seva intervenció, Rivera 

ha donat a conèixer el Pacte Industrial a tots els assistents i 

ha fet algunes reflexions sobre estratègia industrial. El 

coordinador gerent del Pacte Industrial ha parlat sobre 

l’aposta d’organitzacions internacionals pel renaixement de 

la indústria i sobre el rol dels governs i dels agents 

econòmics en l'estratègia industrial, posant en valor la visió 

d'una política industrial com a procés interactiu de 

cooperació entre els sectors públic i privat. 

 

La Taula de Política Industrial del Maresme ha estat creada 

pel consell comarcal per estudiar la situació del sector i 

definir una estratègia que afavoreixi la consolidació de les 

empreses existents i la captació de noves indústries 

generadores de nous llocs de treball per tal que la indústria 
de la comarca recuperi el pes que havia tingut en el passat. Està formada per 30 municipis de la comarca, la patronal, 

els sindicats, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, del TecnoCampus Mataró-Maresme i del Centre 

tecnològic Eurecat. 

 

 

08/04 XV Congrés de la UGT de Catalunya. Centre Cultural Terrassa. Terrassa. 
 

11/04 III Jornada del “Pacte més Indústria”. Paranimf de la Universitat de 
Barcelona. Barcelona.  

 

26/04 Sessió informativa: Casos d’èxit de la “IoT” a Catalunya. ACCIÓ. 
Barcelona.  

 
26/04 Fira Alimentaria. Fira de Barcelona. Barcelona.  
 

05/05 Jornada IND+I. Viladecans.  
 

27/05 Participació a la taula rodona “Estratègia industrial, innovació i ocupació” 
organitzada pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Viver 
d'Empreses Fontsanta. Sant Joan Despí.  

 

30/05 Jornada “Educació Maker: com convertim l’escola en un laboratori de 

creació?” organitzada per la Fundació Bofill. Auditori del MACBA. Barcelona.  
 

31/05 Jornada Indústria 4.0 “Nous models industrials per a un entorn global 

altament competitiu”. ESADE. Barcelona.  
 

03/06 Jornada “Clústers i centres tecnològics. Agents clau per a la 

competitivitat”. ACCIÓ. Barcelona.  
 

13/06 Visita a l’empresa SEAT. Martorell.  
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14/06 Futury Industry Congress organitzat per Eurecat. Barcelona.  

 
22/06 XV Col·loqui “Servei públic-gestió privada: Fronteres de l’economia 

digital”. IESE. Barcelona.  

 
28/06 Reunió de la Taula del Sector Logístic - Departament de Territori i 

Sostenibilitat. Barcelona.  
 

19/07 Visita al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Terrassa.  
 
03/10 i 10/10 

Taula de Treball Aprenentatge i formació. Fundació Èxit. Barcelona.  
 

23/09 Reunió del grup de treball “Solucions de mobilitat en entorn laboral 

(polígons)” en el marc de l’estratègia industrial del Govern en l’àmbit de les 
indústries de la mobilitat, organitzat per ACCIÓ. Barcelona.  

 
03/10, 06/10 i 12/12 

 Taula de Treball “Aprenentatge i Formació” organitzada per la Fundació 
Èxit. Barcelona.  

 

14/10 Presentació del “Projecte d'identificació de projectes estratègics de 

cooperació entre municipis del Baix Llobregat. Àmbits de la indústria i la 

ocupació”. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.  
 

17/11 Circular Economy European Summit. L’Hospitalet de Llobregat.  
 
15/11 a 17/11 

Smart City Expo World Congress. L’Hospitalet de Llobregat.  
 

17/11 Reunió de la Comissió de Coordinació Territorial de la Taula Sectorial de 

Formació Industrial de la Fundació BCN Formació Professional. 
Barcelona.  

 
23/11 Jornada “Nous enfocaments per al desenvolupament econòmic local” 

organitzada pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Barcelona.  
 

29/11 Jornada “Gestió, reutilització i revalorització de residus industrials. 

Introducció a la simbiosi industrial” celebrada en el marc del cicle tècnic 
“Energia a la indústria”, organitzat per Granollers Mercat en col·laboració amb 
el Clúster d'Eficiència Energètica (CEEC) i l'Institut Català d'Energia (ICAEN). 
Granollers.  

 

02/12 III edició del Ship2B Impact Forum. Barcelona.  
 

14/12 Seminari internacional “Innovació i reptes socials” organitzat per l’ACUP 
(Associació Catalana d’Universitats Públiques). Palau Macaya. Barcelona.  

 

19/12 Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Ajuntament 
de Barcelona. Barcelona. 
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E) NOVES INCORPORACIONS DE MEMBRES 
 
 
Aprovació en la reunió del Consell General del dia 19 de desembre de 2016, de 

l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme com a soci ordinari del Pacte Industrial 

i de l'adhesió de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i Node 

Garraf - Agència de desenvolupament econòmic del Garraf com a ens 
col·laboradors del Pacte Industrial. 
 


