
La transformació territorial del Vallès Occidental a les últimes dècades ha tingut com 
element central el desenvolupament dels polígons previstos en els plans urbanístics 
municipals dels inicis de la democràcia. La consolidació i especialització del territori en la 
provisió i disponibilitat de sòl i sostre per activitats econòmiques ens situa com la comarca de 
Catalunya capdavantera en termes absoluts i percentuals. 
 
Actualment, però, tot i que algunes veus pronostiquen un possible retorn d’una indústria 
productiva que suposadament hauria marxat, la crisi econòmica ha buidat bona part dels 
polígons, deixant una importat dotació de sòl i naus vacants, provocant més degeneració en 
aquestes espais urbans històricament poc cuidats, i fent emergir més i nous paisatges 
desoladors, que no fan res més que consolidar la distribució del territori urbanitzat entre 
ciutats i polígons. D’altra banda, la previsió de noves infraestructures -com el corredor del 
mediterrani-, els canvis tecnològics, i les noves necessitats territorials i del teixit productiu, 
posen sobre la taula diversos elements pel debat que haurien de convertir-se en actuacions 
de futur pel desenvolupament econòmic local. 
 
Malgrat la situació actual, els polígons són indispensables en la vertebració i regeneració 
territorial i un actiu per a la promoció i reactivació socioeconòmica. Al llarg de les sessions 
plantejades per aquest 2013 volem abordar, entre d’altres, dos aspectes de fons:   
  
1.  Com i què hem de fomentar i canviar per atraure, retenir i (re)localitzar activitat 

econòmica a la comarca? 
2.  Com (re)pensem el present i futur del territori i, especialment, les àrees destinades a 

usos industrials, terciàries i logístics per dotar-les de valor i contingut físic i social? 
  
Un debat obert al conjunt d’actors del territori implicats en el desenvolupament econòmic 
local: regidors/es i tècnics/ques de promoció econòmica, urbanisme i medi ambient, 
associacions i entitats de gestió dels polígons, immobiliàries i consultories especialitzades 
en el sector industrial i terciari, entitats i institucions socials i econòmiques del territori, 
centres de serveis empresarials, empreses proveïdores de serveis als polígons, professionals 
i acadèmics... 

El	   Consorci	   per	   l'Ocupació	   i	   la	   Promoció	   Econòmica	   del	   Vallès	   Occidental	   impulsa	   un	   seminari	   de	  
debat	  al	  voltant	  dels	  polígons	  industrials	  i	  la	  comarca	  del	  Vallès	  Occidental	  amb	  l'objec>u	  de	  generar	  
un	  espai	  per	  reflexionar	  i	  proposar,	  per	  compar>r	  i	  exposar,	  en	  defini>va,	  per	  fomentar	  sinèrgies	  de	  
treball	  conjunt	  entre	  agents	  públics	  i	  privats. 

POLÍGONS INDUSTRIALS:  
ACTIUS TERRITORIALS PER A LA PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I LA LOCALITZACIÓ D’ACTIVITAT 
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Data: 15 de juliol de 2013  
Lloc: Centre Nodus Barberà.  
Polígon Industrial Can Salvatella 
C/ Mogoda, 1 – Barberà del Vallès  

SESSIÓ 1: Com regenerem els polígons per a la (re)localització 
d’activitat?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:30h  Benvinguda  
 
Xavier Garcés Trillo – Tinent d’alcalde i regidor de promoció econòmica de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès 
  
9:40h  Conferència inaugural  
 
Montserrat Capdevila - Vicepresidenta delegada del Consorci per l’Ocupació i la Promoció 
Econòmica del Vallès Occidental i primera tinenta d’alcalde de l’àrea d’Economia i Serveis 
centrals de l’Ajuntament de Sabadell 
  
10:00h Ponència Marc. Factors de localització: context de les dinàmiques metropolitanes de 
Barcelona, el Cas del Vallès Occidental 
 
Carlos Marmolejo Duarte – Arquitecte i professor Titular i Investigador del Centre de Política de 
Sòl (CPSV) i Valoracions (UPC).  
  
11:00h  Pausa – cafè  
  
11:30h  Imaginant els polígons del futur  
  
Des de visions ben diferents, persones vinculades i/o coneixedores del territori, exposaran els 
elements claus de transformació, canvi i millora que requereixen els polígons de la nostra 
comarca per abordar les necessitats més immediates i de futur de les persones que hi 
treballen, les empreses i el propi territori.  
 
Presenta i modera la taula Montserrat Besses, periodista i codirectora del document Buit, ple. 
La ciutat arítmica emès i produït per TV3. Participen: 
 
Àngel Cebollada, geògraf, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Ricard Pié, arquitecte, doctor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) i 
catedràtic d’Urbanisme i Ordenació del territori a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del 
Vallès. 

Moisès Jordi, ambientòleg, coordinador de l’Observatori de projectes i debats territorials de 
Catalunya 

Francesc Figueras, enginyer industrial, president delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya.   
Manel Larrosa, arquitecte, membre de Via Vallès 
 
A continuació es farà un torn obert de debat amb als participants i el públic assistent. 
 
14:00h  Fi de la sessió 
 
  
 
  

Sortida 19 


