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NOTA DE PREMSA 

 

Mikel Navarro destaca la importància de les estratègies de 
desenvolupament econòmic territorial en la cloenda del XIX 

Consell General del Pacte Industrial 

 

• El Dr. Mikel Navarro, catedràtic d’Economia de la Universitat de Deusto i 
investigador sènior d’Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, ha 
pronunciat la ponència “Estratègia, indústria i desenvolupament 
econòmic local” en el marc del XIX Consell General del Pacte Industrial 
 

• El professor Navarro ha destacat que la governança multinivell és clau 
per al desenvolupament econòmic territorial 

 

• El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha celebrat el 
seu XIX Consell General a Cerdanyola del Vallès. L’alcaldessa de la ciutat, 
Carme Carmona, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda als 
assistents. 

 

Cerdanyola del Vallès, 13 de juny de 2014. El Dr. Mikel Navarro, catedràtic 

d’Economia de la Universitat de Deusto i investigador sènior d’Orkestra-Instituto Vasco 

de Competitividad, ha pronunciat la ponència “Estratègia, indústria i desenvolupament 

econòmic local” com a cloenda del XIX Consell General de l’associació Pacte Industrial 

de la Regió Metropolitana de Barcelona, celebrat dimecres a Cerdanyola del Vallès. 

En la seva intervenció, Navarro ha destacat la importància de tenir una estratègia ben 

definida per al desenvolupament econòmic territorial i que aquesta “no s’ha de limitar 

únicament a una política de clústers”. Navarro ha apuntat que els territoris són 

sistemes complexos -amb els problemes de governança que això comporta- i que el 

repte és crear visions compartides i seleccionar un nombre limitat de prioritats. El 

professor ha posat com a exemple el País Basc on, tot i els canvis de govern, hi ha 

hagut continuïtat en les polítiques industrials. També ha destacat la necessitat 

d’incorporar a tota la societat, inclòs el sistema financer, en el procés de definició de 

l’estratègia territorial. 

Navarro també ha defensat la governança multinivell per al desenvolupament 

econòmic, que exigeix la coordinació entre tots els nivells administratius. “Cada nivell 

territorial ha de tenir la seva estratègia”, però ha subratllat que és fonamental que 

estiguin alineades i coordinades havent-hi una aposta territorial vertical, tal com es 

demana des d’Europa. 

El professor també ha assenyalat que en els darrers anys s’han importat a l’àmbit 

territorial conceptes del món del management –competitivitat, estratègia etc.- i ha 

explicat les diferències entre estratègia empresarial i territorial. 
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Navarro ha finalitzat la seva intervenció referint-se a Orkestra-Instituto Vasco de 

Competitividad, la institució en què desenvolupa la seva tasca d’investigació i que va 

ser creada des de la Fundació Deusto. Navarro ha ressaltat que el bon funcionament 

de la institució es fonamenta en la seva independència i en la seva connexió 

internacional gràcies a un equip de professionals de diversos països. Orkestra analitza 

la competitivitat territorial del País Basc amb una perspectiva internacional i donant 

resposta als reptes locals. 

Actualitat del Pacte Industrial 
La reunió del XIX Consell General del Pacte Industrial, celebrada dimecres a l’Hotel 

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat presidida per Sònia 

Recasens, segona tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta del 

Consell General del Pacte Industrial. L’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme 

Carmona, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda als assistents. 

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans i president del Comitè Executiu del Pacte Industrial, 

i Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial, han repassat tota l’actualitat 

de l’associació davant els representants de les entitats que formen el Pacte Industrial. 

Entre els propers actes que se celebraran hi ha la presentació el dijous 3 de juliol del 

Quadern número 10 del Pacte Industrial sobre el futur de la indústria de la construcció 

a la RMB. 

 

EL PACTE INDUSTRIAL 

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació 

constituïda l’any 1997 amb la missió de configurar una aliança estratègica entre 

administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la 

competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i 

la sostenibilitat al territori metropolità. 

En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 

45 ajuntaments, 13 organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea metropolitana de 

Barcelona, 5 consells comarcals, 6 universitats i diverses institucions vinculades al 

desenvolupament econòmic. 
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