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Per a la renovació i el creixement
de l’activitat industrial a la Regió
Metropolitana de Barcelona

Declaració
L’Associació “Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona”,
va néixer a partir de les reflexions i propostes realitzades en el marc
del II Pla Estratègic Barcelona 2000, va formalitzar un compromís
col·lectiu el 21 de gener del 1997, i es va constituir el 23 de setembre
de 1997. Té  com a missió configurar una aliança estratègica entre
administracions públiques, organitzacions empresarials i
sindicats, per a impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i
l’enfortiment de la cohesió social en l’àmbit territorial de la
regió metropolitana de Barcelona.

En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar
les voluntats de 44 municipis, 2 sindicats, 13 organitzacions empre-
sarials, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
5 consells comarcals, 6 universitats i 10 institucions diverses.

El Pacte Industrial, durant aquests deu anys, ha centrat les seves
iniciatives i propostes en allò que es va definir com a objectiu principal:
«Mantenir i, si és possible, incrementar el pes actual del sector
industrial dins l’àmbit metropolità, mitjançant actuacions que
millorin la competitivitat empresarial i ajudin a la creació de
noves empreses i de nous llocs de treball. Aquestes actuacions
tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir la
cohesió social entre els seus ciutadans i els criteris de preservació
i sostenibilitat del territori»

En aquests 10 anys d’existència del Pacte, és de destacar el gran
potencial de desenvolupament econòmic i industrial que s’ha
produït a la regió metropolitana de Barcelona, essencialment,
gràcies a la seva ubicació estratègica, la sòlida i diversificada
estructura econòmica industrial –amb un clar predomini de la
petita i mitjana empresa–, l’existència d’una mà d’obra qualificada
i una creixent preocupació per minimitzar els impactes ambientals
en el territori. Barcelona i la seva àrea és considerada el 2006 per
L’European Cities Monitor la quarta metròpoli europea més atractiva
per ubicar empreses.

El Pacte Industrial s’ha distingit sempre pel caràcter innovador de
les seves anàlisis i propostes, que tenen com a objectiu facilitar la
renovació i la dinamització de l’economia industrial de la regió

metropolitana. La feina realitzada durant aquests 10 anys ha aconseguit
integrar els àmbits de la mobilitat, la formació, l’economia i la
innovació en la dinàmica de l’activitat econòmica industrial, perquè
la promoció de dita activitat requereix adequar constantment la seva
tipologia, però també analitzar on es localitza, com accedir-hi i de
quines persones i de quins entorns d’innovació es disposa.

El Pacte Industrial ha desenvolupat diferents estudis i ha editat
diverses publicacions com ara: La Ciutat Digital, que tracta sobre la
incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) a les estratègies d’innovació de les ciutats; el Mapa de la Formació
Professional, sobre la formació professional i la seva adequació al
sistema productiu; Transport públic i Treball, sobre l’accés amb transport
públic als polígons industrials; el Mapa de la Innovació, sobre les
infraestructures i serveis en matèria d’innovació; l'Atlas Industrial de
la Regió Metropolitana de Barcelona, sobre la caracterització econòmica
i territorial de l’activitat industrial i el sòl industrial de la regió
metropolitana de Barcelona; finalment, la Guia per a l’elaboració de
Plans de Mobilitat a polígons industrials.

Cal destacar que el Pacte Industrial ha aconseguit integrar el conjunt
de l’activitat econòmica en el Sistema d’Informació Metropolità
d’Activitat Econòmica i Innovació (SIMAE), plataforma tecnològica
de referència a Catalunya, que compta amb la més àmplia base de
dades de sòl i activitat industrial de la regió metropolitana de
Barcelona, que ofereix una visió multidimensional dels principals
àmbits de treball del Pacte i que afavoreix la creació de xarxes de
col·laboració entre empreses, centres de recerca i centres formatius
d’una banda, i entre municipis d’una altra.

Sens dubte però, l’èxit de les iniciatives del Pacte Industrial ha estat
la capacitat de consens al llarg de tot aquest procés entre administracions
locals, agents socials i organitzacions empresarials.

Així, avui, dia 16 de març de 2007, reunits en el Palau de Pedralbes
en la celebració del XI Consell General i del desè aniversari de
l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona,
les administracions públiques, les organitzacions empresarials, els
sindicats i institucions més endavant relacionades, membres totes
elles de l'esmentada associació,

MANIFESTEN:

1. La voluntat unànime d’impulsar i renovar els acords que van
donar lloc al naixement de l’associació: donar suport a les
empreses, afavorir les iniciatives emprenedores, potenciar el teixit
productiu existent, millorar la qualificació dels recursos humans,
enfortir la cohesió i l'organització del teixit social, i cercar
l'adequada articulació del territori i el respecte pel medi ambient.

2. La necessitat d’integrar la perspectiva estratègica en el desenvolu-
pament econòmic del territori, contribuint així a fer realitat el
model impulsat des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
i tenint en compte les interaccions amb la resta del territori de
la província i de Catalunya.

3. Que seguiran treballant des del consens per tal de reforçar el gran
potencial de desenvolupament industrial i econòmic que Barce-
lona i la seva regió metropolitana posseeixen.

4. Que el món local és el marc idoni per a l'aplicació de polítiques
d'ocupació i el foment d'una articulació territorial estretament
lligada al creixement econòmic i a la innovació.

5. Que cal renovar i adequar els polígons industrials i les zones
d’activitat econòmica als nous requeriments propis del segle XXI,
atès el fort procés de reestructuració en què l’activitat industrial
està immersa com a conseqüència de la globalització, l’aparició
de nous espais econòmics i la rapidesa amb què es produeixen
les innovacions tecnològiques.

6. La necessitat, compartida per tots els agents, de disposar d’un
mercat laboral que ofereixi una ocupació estable i de qualitat,
així com un sistema educatiu que garanteixi la formació profes-
sional al llarg de la vida, adequada a les necessitats de l’activitat
econòmica.

7. El compromís de seguir treballant des del Pacte Industrial per
millorar la competitivitat del teixit industrial i la internacionali-
tzació de l’economia catalana i per facilitar les condicions per a
la consolidació de la indústria actual i la promoció de noves
activitats industrials, de manera que la regió metropolitana de
Barcelona –o la divisió territorial que s’estableixi– compti amb
una indústria renovada i enfortida per afrontar amb èxit els nous
reptes plantejats per la globalització.

8. Que cal adequar les infraestructures a les característiques que
requereix l’actual teixit industrial, fent que el territori de la regió
metropolitana sigui un espai que ofereixi nous elements de valor
afegit que actuïn com a pols d’atracció per a la implantació de
noves empreses, incloent-hi les infraestructures, les fonts de
subministrament energètic i els serveis dins dels polígons indus-
trials i de les zones d’activitat econòmica.

9. Que les polítiques de millora de la mobilitat, especialment en
transport públic, han de ser una prioritat a l’hora de bastir els
factors de competitivitat del territori, de manera que totes les
administracions implicades han de contribuir a fer realitat els plans
d’infraestructures de mobilitat i a planificar el territori i les noves
actuacions industrials garantint-ne la connectivitat. El Pacte Industrial

posa de manifest que la manca d'inversió en els darrers
deu anys a la xarxa ferroviària de rodalies de Barcelona ha impedit
el desenvolupament i qualitat en la xarxa, i una millor cobertura
del territori. Per la millora de la competitivitat de la RMB i per
garantir el dret a la mobilitat del conjunt de treballadors, cal que
aquesta situació sigui reparada, adequant les infraestructures a
la major demanda d'usuaris.

10. Que el Pacte Industrial ha d’esdevenir un element important que
col·labori en el desenvolupament de l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana, signat el febrer del 2005. El Pacte és un espai
idoni per aportar idees i propostes que tendeixin a millorar la
innovació, la transferència de coneixement i de tecnologia i per
facilitar el contacte permanent entre els centres de coneixement
i tecnològics i les empreses, tant a nivell territorial com sectorial;
propostes que permetin també comptar amb un estoc de sòl
industrial disponible més ampli i més barat, i eliminar els dèficits
infraestructurals i les insuficiències d’accessibilitat en transport
públic i col·lectiu als centres de treball.

En definitiva, el Pacte Industrial ha de continuar sent un bon punt
de trobada i consens per a debatre, analitzar i proposar noves eines,
metodologies i activitats que permetin desenvolupar el potencial del
sector industrial dins la regió metropolitana de Barcelona, i alhora
garantir que es vertebrin i apliquin polítiques de promoció industrial
al territori i al món local.

Barcelona, 16 de març de 2007


