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1 Context 

1.1 El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, conegut com a PEMB, es va crear 

l’any 1988 i actualment és una associació privada sense ànim de lucre que està 

promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i per l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, i entre el seu consell executiu destaquen entitats com la Cambra de 

Comerç, l’Aeroport de Barcelona, el Port de Barcelona, la Fira de Barcelona i 

diverses entitats publico-privades. L’origen del Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona es remunta a principis dels anys vuitanta del segle XX, quan en la 

ciutat de Barcelona l’aleshores alcalde socialista Narcís Serra, en el marc d’una 

gala esportiva celebrada a l’Hotel Princesa Sofia, va posar en relleu e l seu 

interès en organitzar uns Jocs olímpics a la ciutat, iniciativa que li va proposar 

Juan Antonio Samaranch. Sis mesos més tard, en una sessió plenària de 

l’Ajuntament de Barcelona es va acordar, per unanimitat, presentar una sol·licitud 

oficial per tal d’acollir els Jocs Olímpics de 1992. Així arrancava, de forma oficial, 

el camí cap a les olimpíades. Va ser el 17 d’octubre de 1986 quan el Comitè 

Olímpic Internacional, conegut com a COI, va adjudicar a la ciutat de Barcelona 

els que serien els primers Jocs Olímpics organitzats a Espanya de cara a l’any 

1992. Amb aquest projecte olímpic es va posar en marxa una estratègia de 

transformació urbanística, social i econòmica de la Ciutat Comtal i es va fer palès 

la necessitat d’elaborar un pla estratègic econòmic i social per a la ciutat de 

Barcelona amb un horitzó fixat per l’any 2000. Aquest primer pla tenia fins a tres 

objectius sòlids; el primer d’ells que Barcelona esdevingués una ciutat 

competitiva a nivell internacional, convertint-se en l’eix d’una macroregió situada 

al nord-oest de la Mediterrània, en segon lloc passar de ser una ciutat industrial a 

una metròpoli on l’activitat econòmica girés al voltant dels serveis i en tercer lloc 

incrementar la cohesió social tot evitant el risc de segregació social. Aquest pla 

el van succeir el II Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona 2000 (1994-

1998) que va sorgir com una revisió del primer pla estratègic consolidat, i el va 

seguir el III Pla Estratègic Econòmic i Social de Barcelona (1999-2005) que tenia 

per objectiu seguir posicionant internacionalment la ciutat de Barcelona, 

convertint-la en una ciutat oberta, de coneixement i respectuosa amb el territori i 

que vetllava per la recuperació econòmica que havia deixat la crisi postolímpica. 

La dimensió metropolitana del pla va anar guanyant importància i arribat l’any 
2000 es va plantejar la necessitat que l’escala de referència del pla passés a 
ser de l’estrictament municipal a que l’àmbit de referència fos el 
metropolità, és en aquest moment quan l’any 2003 neix el que coneixem com 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (2003-2010) que adequava el seu nom i 
àmbit de referència a la realitat de les dinàmiques urbanes ja existents. A aquest 
pla el segueix el darrer pla estratègic aprovat anomenat Barcelona Visió 2020 
(2010-2020) i que tenia com a objectiu central consolidar l’àrea metropolitana de 
Barcelona com una de les regions metropolitanes més atractives per al talent 
que representés un model de cohesió i integració de qualitat.  
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Actualment s’està treballant en l’elaboració d’un nou pla estratègic metropolità de 
Barcelona amb horitzó fixat per l’any 2030. El nou pla estratègic metropolità 
per a la regió metropolitana de Barcelona serà un instrument que té per 
objectiu identificar les potencialitats del territori, així com les seves 
necessitats a mig termini, i a la vegada preveure quines seran les 
amenaces i les tendències futures per poder fer propostes anticipades i per 
afrontar el futur que vindrà. El PEMB promou i procura que tots els actors 
implicats en el territori participin de la redacció d’aquest nou pla i que els 
interessos divergents de tots ells siguin escoltats. A la vegada el PEMB segueix 
una filosofia de treball i un mètode basat en donar prioritat a certes decisions i 
garantir un lideratge compartit amb la resta d’entitats col·laboradores. L’objectiu 
del procés Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030  és el de planificar 
l’àmbit de la nova metròpoli, la regió metropolitana de Barcelona dels cinc milions 
d’habitants deixant enrere la planificació d’escala municipal de l’àmbit de la ciutat 
de Barcelona i  també la pròpia àrea metropolitana de Barcelona arribar a 
assolir una escala metropolitana formada per més de cent seixanta 
municipis i més de cinc milions d’habitants. 

El darrer pla estratègic metropolità es va elaborar l’any 2010 i tenia com a horitzó 
l’any 2020 i el nou pla vol centrar l’estratègia amb una visió de cara al 2030 tot 
implicant en la seva redacció a la quíntuple hèlix: administracions, empresa 
privada, espais de recerca, societat civil organitzada i mitjans de comunicació. 
Aquest nou procés  estratègic es centrarà principalment en la reducció de les 
desigualtats i la disminució de la segregació urbana, en un context d’emergència 
climàtica en un món contemporani en situació de post pandèmia, basat en la 
sostenibilitat i la innovació.  

1.2 El procés Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030 

Des de fa més de trenta anys l’associació que s’ha encarregat de pensar i 
planificar estratègicament la ciutat de Barcelona i, més recentment, la seva regió 
metropolitana on hi viuen més de cinc milions d’habitants (66% de la població 
catalana), és el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.  

En l’actualitat la institució ha impulsat un nou procés de reflexió compartida 
anomenat Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030 que tractarà de 
definir una estratègia comuna per a la regió de la Barcelona metropolitana i 
que gestionarà i farà front als principals reptes urbans, deixant de banda els 
límits administratius i entenent el territori en el seu conjunt metropolità.  

El procés Barcelona Demà s’entén com un procés continu on es té en compte tot 
el que passa durant la seva elaboració fruit d’un treball col·laboratiu i inclusiu 
entre l’administració pública, la societat civil i agents privats, així com empreses, 
el món acadèmic o els mitjans de comunicació. El procés té per objectiu final 
adquirir un compromís metropolità per part de tots els territoris que l’integren a 
través d’un compendi de missions que s’han d’haver anat co-creant amb aquest 
conjunt d’agents implicats i que serviran per poder passar a l’acció i donar 
resposta als reptes que hagin anat sorgint.  

Aquest procés compta amb un treball previ elaborat per part de l’equip tècnic del 
propi PEMB com també per un seguit d’experts en la metròpoli, però també hi 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona


 
 

#CompromísMetropolità 
@pembarcelona 

Acció al Territori del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” 
 5 

són partícips un ampli ventall d’actors, que col·laboren en la definició de les 
missions compartides. És per aquest motiu que se’l defineix com un pla 
estratègic de tercera generació que té com a finalitat promoure i construir una 
visió col·lectiva metropolitana, assegurant el dret a la ciutat a través  d’establir 
missions a partir de processos participatius que es puguin tirar endavant en un 
futur amb un gran consens i que estiguin alineats amb el marc de referència de 
les diferents agendes internacionals existents com la Nova Agenda Urbana i 
l’Agenda 2030 d’objectius de desenvolupament sostenible. 

Per tal de conformar la Barcelona del demà i assolir l’objectiu central del 
Compromís Metropolità 2030 s’ha proposat treballar en quatre grans pilars 
fonamentals i dos eixos de caràcter transversal que han de contribuir a 
desenvolupar aquests pilars. Els pilars fonamentals s’expliquen per la forma com 
mirem la ciutat; per una banda des d’una metròpoli cohesionada aportant una 
mirada des de la cohesió social, segregació territorial i com fer-hi front, la 
metròpoli intel·ligent que fa referència a temes d’innovació, recerca, cultura i 
coneixement. A la metròpoli pròspera es tracten temes més relacionats amb el 
món econòmic que garanteixi oportunitats per a tothom i la metròpoli resilient que 
faci front a les necessitats bàsiques garantides, més saludable i que sigui capaç 
d’adaptar-se a les problemàtiques causades pel canvi climàtic que deriven en 
una emergència energètica i ambiental en la població. Mentre que els dos eixos 
transversals són la metròpoli multinivell on es tracten les qüestions sobre temes 
de governança i de govern d’aquesta metròpoli així com també la identitat i la 
participació dels diferents agents i finalment la metròpoli oberta que explica la 
projecció exterior i la relació del propi territori amb el seu context tant català, com 
espanyol com europeu, que pretén crear una xarxa i donar resposta als reptes 
comuns. 

Per dur a terme el procés Barcelona Demà es treballa des de dos grans prismes 
metodològics, per una banda se segueixen els principis establerts pel PEMB i les 
seves noves formes de treballar, prototipatge i facilitació. Per l’altra banda, 
s’incorporen els documents elaborats amb anterioritat per part de les 
administracions, institucions i els agents privats com a coneixement ja generat i 
informació existent com ara plans, projectes, estudis, debats o reunions, pel que 
no fa necessari elaborar nova diagnosi i una posterior anàlisi d’aquesta, i així 
poder dissenyar missions que donin resposta a les problemàtiques plantejades. 
És per això que en aquesta primera fase és indispensable identificar els 
documents ja existents i extreure’n els punts que puguin tenir en comú i redactar 
doncs un primer esborrany que contingui les bases sobre les quals es vol 
treballar i seguidament donar pas a una nova fase on els agents del PEMB i els 
agents externs puguin participar i implicar-se en el procés sobretot a través de 
l’escolta activa i dels diferents processos de debat.  

El procés finalitzarà amb la redacció del document del Compromís 
Metropolità amb horitzó per a l’any 2030 que haurà de ser supervisat i 
presentat pels propis òrgans de govern del PEMB i finalment aprovat pel seu 
Consell General. 
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2 Acció al Territori del procés Barcelona Demà 

2.1 Treball institucional amb els territoris en el marc del 
procés Barcelona Demà 

Al llarg de l’any 2020 i principis del 2021, una de les moltes tasques que va 

efectuar el PEMB va ser realitzar la presentació del procés “Barcelona Demà 

Compromís Metropolità 2030” als diferents ajuntaments, consells comarcals i 

altres entitats públiques implicades, per mitjà de reunions en format virtual i 

trobades presencials, i a la vegada varies sessions de treball conjuntes, amb 

l’objectiu de divulgar el procés, generar sinèrgies entre el territori i implicar en el 

desenvolupament del procés als principals ens locals. 

2.2 Identificació i anàlisi de les necessitats de la Regió 
Metropolitana de Barcelona a través dels ens locals i 
metropolitans.  

En aquesta segona fase del que s’ha anomenat el procés d’acció al territori del 
procés Barcelona Demà. Compromís Metropolità   ha tingut com a objectiu dur a 
terme un conjunt d’actuacions destinades a recopilar la visió del territori, a través 
de l’escolta activa, tot identificant i analitzant, per una banda, les necessitats i les 
problemàtiques detectades per part del territori dels principals ens locals i entitats 
supralocals, i per l’altra els projectes i iniciatives que tenen en marxa aquests 
territoris per tal de revertir aquestes problemàtiques.  

2.2.1 Objectius i metodologia emprada 

Per poder obtenir i recollir quines són les necessitats i problemàtiques que es 
donen i es detecten a cadascun els territoris integrants de la regió metropolitana 
es va establir, primerament, sobre quines temàtiques es volia recopilar 
informació a través de l’escolta activa als territoris. Aquesta primera etapa del 
procés es va dividir en vuit grans temàtiques que podien suposar puts crítics 
comuns per al futur de la regió metropolitana, aquestes grans temàtiques 
naixien d’un treball intern elaborat per part de l’equip del PEMB juntament amb el 
Comissariat del procés estratègic. 

Així doncs, les vuit grans temàtiques van quedar agrupades de la següent 
manera: 

a) Infraestructures i metabolisme urbà  

b) Emergència ambiental i riscos 

c) Governança, coordinació i col·laboració publico-privada 

d) Indústria, ocupació, innovació i formació 

e) Innovació social i cultura 
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f) Urbanisme, habitatge i usos del sòl 

g) Demografia 

h) Alimentació i comerç 

Per tal de conèixer què està succeint al nostre territori i conèixer de primera mà 
la realitat metropolitana es va crear, des de zero, un formulari que s’enviaria als 
diferents ens locals i entitats supralocals perquè aquests poguessin manifestar 
quines eren les problemàtiques i necessitats que havien detectat als seus 
respectius territoris per a cadascuna de les àrees temàtiques establertes i quins 
projectes o iniciatives tenien en marxa per tal de mitigar aquestes 
problemàtiques, amb l’objectiu de, posteriorment, analitzar quantes d’aquestes 
problemàtiques no solament es donen a una escala local sinó que són 
compartides per bona part dels municipis que integren la regió metropolitana de 
Barcelona i que col·laborin i ajudin a construir el Compromís Metropolità 2030. 

En el formulari en qüestió es va fer palès de la importància que tenia per al 
projecte que tots els territoris s’impliquessin en el procés Barcelona Demà, amb 
l’objectiu de dotar aquest procés estratègic d’una visió àmplia i rica de la realitat 
del moment, on quedessin plasmades les diferents realitats que hi ha a la regió 
metropolitana de Barcelona però que a la vegada són problemàtiques comunes. 
L’acció al territori ha possibilitat doncs conèixer i reconèixer les necessitats i les 
diferents iniciatives respecte a les problemàtiques que es poden detectar i 
s’impulsen des de les administracions i com aquestes fan una gestió més directa 
del seu respectiu territori. Aquest anàlisi ha permès establir de manera directa 
una primera aproximació a la realitat metropolitana i com s’estructura i serà de 
molta utilitat en les properes fases del procés estratègic per prioritzar les accions 
que se’n puguin derivar.  

 

2.2.2 Ens locals i supralocals consultats 

Mitjançant aquest formulari han estat consultats els municipis pertinents a la 

Comissió Territorial del PEMB, així com les capitals de comarca de la RMB, 

formin part o no d’aquesta comissió. També s’han consultat les capitals de 

comarca de les comarques que formen part de la regió metropolitana de 

Barcelona, així com territoris del Penedès i del Garraf que funcionen com a  

àmbit territorial conjunt.  

El formulari es va fer arribar a vint-i-cinc institucions diferents, a través de les 
persones de contacte que constaven a la base de dades del PEMB i d’aquelles 
institucions de les quals  no disposàvem contacte els hi vam fer arribar als 
correus electrònics genèrics d’alcaldia o de presidència de l’entitat en qüestió. A 
partir d’aquí la tasca va consistir en anar fent un seguiment de les institucions a 
les que s’havia enviat el formulari així com les que havien respòs el qüestionari i 
fer alguna reunió en format virtual amb algun dels organismes per tal d’aclarir 
dubtes que els havien anat sorgint. Passades dues setmanes després d’haver 
enviat el formulari, de les institucions de les que no vam rebre resposta o que no 
els hi havia arribat correctament el nostre qüestionari ens hi vam posar en 
contacte a través de trucades telefòniques per confirmar si l’havien rebut i en cas 
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contrari que ens proporcionessin noves adreces electròniques per fer-lo arribar a 
la persona que s’encarregués d’aquestes tasques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entitats consultades i de les quals es va rebre resposta foren: Aj. De Mataró, 

Aj. De Granollers, Aj. Mollet, Aj. Rubí, Aj. Terrassa, Vegueria Penedès – Garraf, 

Aj. Sant Feliu de LL., Aj. Hospitalet, Aj. Badalona, Aj. Santa Coloma de 

Gramenet, Aj. Martorell, Aj. Ripollet, Aj. Montcada i Reixac, Aj. Begues, Aj. Sant 

Joan Despí, Aj. Gavà, CC Vallès Oriental, CC Vallès Occidental, CC Maresme, 

CC Baix Llobregat, Fem Vallès, Consorci Besòs, Consorci Besòs – Tordera. Si 

bé és cert que en aquesta primera fase l’estudi s’ha centrat en aquestes vint-i-

cinc entitats, el procés d’escolta local i supralocal no es dona per finalitzat, sinó 

que es disposa d’una base de dades on  serà possible anar afegint 

problemàtiques i necessitats que es facin arribar des d’altres institucions i 

organismes i per tant el resultat dels mapes presentats poden ser dinàmics i 

canviants.  

  

17

4

2

1 1

Entitats consultades (a juny de 2021)

Ajuntaments Consells Comarcals Consorcis Vegueries Altres
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3 Necessitats i problemàtiques detectades a la Regió 
Metropolitana de Barcelona 

Un cop obtingut resposta dels organismes consultats i havent-ne fet un recull 

s’ha realitzat un anàlisi de les necessitats i les problemàtiques  recollides  

A partir del moment en que es van començar a rebre formularis respostos es va 

crear una base de dades on s’ha recopilat tota la informació, es va creure 

convenient fer-ho en format graella  per tal que fent una ullada es poguessin 

veure totes les problemàtiques que s’havien anat proporcionant per part dels 

consistoris i que fos fàcil d’actualitzar. Es van preparar fins a vuit columnes per a 

cadascun dels apartats establerts i es va anar recopilant les necessitats i 

problemàtiques que ens havien fet saber que pateixen cadascun dels territoris 

als qui es va consultar i les iniciatives i projectes que tenien en marxa, aquests 

últims es van dividir entre projectes propis que es duguessin a terme a nivell 

local i d’altres que fossin en col·laboració amb d’altres institucions. A continuació 

s’adjunta una part de la taula en la que es va recopilar la informació obtinguda, 

així successivament amb cadascun dels apartats: 

 

Pròpies En col·laboració amb altres Pròpies En col·laboració amb altres

- Soterrament de la línia de rodalies R3 al seu 

pas per la ciutat

- Contaminació atmosférica 

provocada per l'alta densitat de 

vehicles que passen a diàri per les 

infraestructures viaries que rodegen 

la ciutat

- Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses 

per reduir GEH

- Assolir el % de reciclatge que marca la 

UE.Necessari canvi de sistema de recollida 

de residus que suposa un alt cost per a les 

finances municipals

- Pla Local de Residus

- Reconversió de la flota municipal de 

vehicles a vehicles de baixes emissions
- Pla de mobilitat

- Pla d'acció per a l'energia 

sostenible i el clima

- Cal millorar l'accessibilitat als polígons 

industrials

- El canvi climàtic porta episodis de 

pluges intenses que afecten al 

sistema de drenatge i situacions 

d'intervals tèrmics extrems

- Millora del drenatge - Creació de refugis climàtics

- Xarxa carrils bici insuficient - Projectes de carril bici - També situacions de sequera

- Problemes d'aparcament - Dipòsits de retenció
- Plagues, afectació al verd urbà. 

Afectacions a la jardineria existent

- Canvis en el verd urbà: 

desenvolupament del Pla 

Director del verd urbà

- Pla de resiliència municipal

- Trama viària insuficient pels vianants

- Renovació vialitat 

(desenvolupament Pla de 

Mobilitat Sostenible)

- A nivell de drenatge, problemes puntuals en 

algunes zones de la part baixa de la ciutat
- Xarxa d'aigües freàtiques

- Millora de la permeabilitat de les 

vies

Emergència ambiental i riscos

Necessitats i/o problemàtiques
Iniciatives o projectes

Ajuntament de 

l'Hospitalet de Llobregat

Ajuntament de Mollet del 

Vallès

Infraestructures i metabolisme urbà

Institució Necessitats i/o problemàtiques
Iniciatives o projectes

Mostra recopilació de les necessitats i problemàtiques. Font: Elaboració pròpia 
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La següent tasca va ser, doncs, filtrar i recollir la informació que ens arribava i 
introduir-la a la base de dades perquè tots els membres del PEMB hi tinguessin 
accés i posteriorment poguessin analitzar les dades. L’avantatge d’implicar 
cadascun dels territoris és que no fa necessari haver de fer una diagnosi de 
cadascun dels territoris enquestats sinó que ells mateixos proporcionin la 
informació de les problemàtiques que han detectat i detecten els últims anys i 
que han de gestionar a escala local.  

Es van recopilar les problemàtiques que s’anaven repetint i que per tant eren 

compartides per més d’un territori local o supralocal i es va dissenyar una nova 

base de dades on poder dividir cadascuna de les grans vuit àrees temàtiques en 

nous subapartats que incloguessin una explicació de la problemàtica en concret i 

a quina ubicació es donaven. Per posar un exemple, s’ha dividit la temàtica 

d’infraestructures i metabolisme urbà en fins a cinc subapartats de les 

problemàtiques que s’anaven repetint i que tinguessin relació amb els següents 

punts; 1.1. Infraestructura ferroviària, 1.2. Infraestructura viària, 1.3. Transport 

públic, 1.4. Gestió de residus, 1.5. Infraestructura blava i 1.6. Mobilitat, i 

cadascun d’aquests subapartats tenia una explicació de la problemàtica i a 

l’última columna s’hi inserien quines d’aquestes institucions afirmava que patia la 

problemàtica en qüestió. A continuació s’adjunta part de la taula que es va 

elaborar per tal de recopilar les problemàtiques i necessitats territorials recollides 

a través del formulari que responien i que es va fer per cadascun dels vuit àmbits 

establerts. 

  

Temàtiques Subapartat Explicació Ubicació

Barrera física ferroviària urbana
Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. 

Martorell, Aj. Montcada i Reixac

Manca infraestructura ferroviària Aj. Badalona

Ampliació o millora de les vies ciclables
Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Ripollet, Aj. Gavà, Consorci Besòs, Aj. Santa Coloma de Gramenet, 

CC Maresme, CC Baix Llobregat, Consorci Besòs-Tordera

Manca connectivitat mar-muntanya Consorci Besòs, Vegueria Penedès-Garraf, CC Maresme

Barrera física viària urbana Aj. Badalona, Aj. Ripollet, Aj. Sant Joan Despí, CC Maresme, Aj. Martorell, Aj. Montcada i Reixac

Finalització dels peatges Aj. Granollers, CC Maresme, Veugeria Penedès-Garraf, Aj. Martorell

1.3. Transport públic Oferta de transport públic insuficient
Aj. Badalona, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Vegueria Penedès-Garraf, Aj. Gavà, CC Vallès 

Oriental, CC Maresme, Fem Vallès, Aj. Martorell, (Aj. Begues?), CC Baix Llobregat

1.4. Gestió de residus Canvi o millora del sistema de recollida de residus
 CC Vallès Occidental, Aj. Gavà, Aj. Mollet, Aj. Ripollet, Aj. Mataró, Aj. Santa Coloma de Gramenet, 

CC Maresme, CC Baix Llobregat

Millora de la gestió i qualitat de l'aigua Consorci Besòs, Aj. Gavà, Aj. Ripollet (gestió pública)

Aprofitament d'aigua regenerada Aj. Sant Feliu, Consorci Besòs, CC Maresme

Autocontenció de la mobilitat CC Maresme, Aj. Begues

Problemes d'accessibilitat que generen dificultats per 

dinamitzar el teixit empresarial local
Aj. Begues

1. Infraestructures i 

metabolisme urbà

1.1. Infraestructura ferroviària

1.2. Infraestructura viària

1.5. Infraestructura blava

1.6. Mobilitat

Mostra recopilació de les necessitats i problemàtiques. Font: Elaboració pròpia 

 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona


 
 

#CompromísMetropolità 
@pembarcelona 

Acció al Territori del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” 
 11 

3.1 Localització de les problemàtiques i necessitats 

detectades a la RMB 

Per tal de fer més entenedora la informació recopilada, en total i a partir d’aquest 

coneixement, s’han elaborat fins a setze infografies; vuit per representar les 

problemàtiques i necessitats detectades a escala local per a cadascun dels 

àmbits establerts, i vuit més per representar-les en una escala supralocal. 

S’analitzaran primerament les problemàtiques i necessitats detectades a escala 

local per a cadascun dels blocs esmentats inicialment. I al següent apartat 

s’analitzaran les problemàtiques i necessitats detectades a escala supralocal. 

3.1.1 Problemàtiques detectades a escala local 

3.1.1.1 Infraestructures i metabolisme urbà 

Pel que fa a les problemàtiques i necessitats detectades a l’àmbit local 

relacionades amb les infraestructures i el metabolisme urbà, s’han dividit en sis 

subapartats diferents que englobessin de forma genèrica les respostes que s’han 

donat per part dels ajuntaments enquestats. De les problemàtiques relacionades 

amb la infraestructura ferroviària s’ha reiterat que aquestes suposen una 

barrera física urbana que trenquen amb la morfologia existent de la ciutat, un 

exemple d’aquesta problemàtica es troba ubicada a la ciutat de Badalona on el 

ferrocarril, que travessa la ciutat per la línia de costa, suposa un obstacle per 

accedir a les platges. En el cas de l’Hospitalet de Llobregat la presència de la 

xarxa de ferrocarril en superfície aïlla els barris i afecta les condicions de vida de 

la ciutadania que hi viu. L’Ajuntament de Mollet del Vallès, en canvi, exposa la 

necessitat de soterrar la línia de rodalies R3 al seu pas per la ciutat, així mateix 

ho exposa l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat explicitant un soterrament de 

la línia ferroviària així com també una remodelació urbana de la superfície que 

en quedi alliberada. En el cas dels municipis de Martorell i de Montcada i Reixac 

les infraestructures ferroviàries els hi suposen un efecte barrera i generen 

problemes d’integració al territori, és per aquest motiu que aquest últim municipi 

exposa la necessitat d’integrar aquestes vies a partir del soterrament ja sigui 

parcial o total de les vies ja que és un territori que es troba dividit per varies 

infraestructures ja existents.  

Les problemàtiques detectades relacionades amb les infraestructures viàries 

s’han dividit en fins a quatre subapartats, el primer d’ells és la necessitat 

d’ampliació i millora de les vies ciclables, aquesta problemàtica és compartida 

per fins a cinc municipis de la regió metropolitana de Barcelona enquestats. 

L’Ajuntament de Gavà i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet exposen 

una necessària ampliació de la xarxa de carril bici existent així com els seus 

equipaments associats i millorar la connectivitat local i metropolitana de la xarxa 

ciclable. L’Hospitalet de Llobregat, per altra banda, posa de manifest que compta 
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amb una xarxa de carrils bici insuficient mentre que el municipi de Ripollet afirma 

que els ponts dels que gaudeixen per salvar els obstacles d’infraestructures com 

l’autopista o elements físics com el riu no són suficients ni estan capacitats per 

assumir la mobilitat en bicicleta i a peu. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 

fa necessària una prolongació dels carrils bici actuals en forma de xarxa. Igual 

que en el cas de les infraestructures ferroviàries, les infraestructures viàries 

també suposen una barrera física urbana per a fins a sis municipis. En el cas de 

Badalona, el consistori posa de manifest que l’autopista C-31 actua com a 

barrera física urbana que segrega els barris de la ciutat, el mateix succeeix al 

municipi de Ripollet on la carretera C-58 al seu pas per la ciutat produeix una 

fractura urbana que aïlla el barri de Can Tiana-Pont Vell de la resta de la trama 

urbana. Per a la ciutat de Sant Joan Despí es fa necessària una transformació de 

la via B23 en una via cívica i urbana que integri la pròpia infraestructura viària 

amb la trama urbana del terme de Sant Joan Despí. A Martorell la presència de 

grans infraestructures viàries, i ferroviàries, generen un efecte de barrera física i 

produeixen problemes d’integració, de la mateixa manera succeeix al municipi de 

Montcada i Reixac ja que el territori es troba dividit per infraestructures i es fa 

necessari un soterrament de les mateixes. Finalment, a l’Hospitalet de Llobregat 

la seva xarxa viària afecta la qualitat de vida dels seus habitants i aïlla els barris 

que queden separats per l’Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet.    

Així mateix els municipis de Martorell, Montcada i Reixac i Granollers exposen 

que l’existència de peatges els causa externalitats negatives en la mobilitat al 

seu municipi. En el cas de Granollers l’existència de peatges provoca un trànsit 

excessiu a la ronda interna del municipi, més concretament a la carretera C352 

que voreja el nucli de sud-oest a nord-oest, i que té la funció de via de 

circumval·lació del municipi connectada amb la C-17 i la resta de carreteres de 

l’entorn. Tot i  això s’espera una reducció del trànsit rodat en aquesta via amb la 

finalització de la concessió dels peatges prevista per l’agost d’aquest mateix any 

2021. Per altra banda el consistori de Montcada i Reixac ressalta la necessitat 

d’accessos directes a la via C33 des del municipi aprofitant aquesta immediata 

extinció dels peatges. 

Han estat sis els municipis que han detectat problemàtiques relacionades amb el 

transport públic al seu territori, en destaquen la necessitat de millorar i 

augmentar l’oferta de transport públic existent i són els següents: l’Ajuntament de 

Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Gavà, Martorell, Begues i l’Ajuntament 

de Ripollet. El municipi de Badalona fa èmfasi en què el conjunt sanitari, 

assistencial, investigador i universitari de Can Ruti està mancat de transport 

públic d’alta capacitat com ara línia de metro o tramvia lleuger, per altra banda 

també afirma que la xarxa de metro del municipi és insuficient ja que exposen 

que només compta amb set estacions de metro mentre que a l’Hospitalet de 

Llobregat n’hi trobem fins a una vintena, finalment també remarquen una 

deficient connexió amb les comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental.  

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet demana també augmentar la xarxa 

de transport públic així com les freqüències de pas, sobretot en hores punta, per 
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així reduir l’ús del vehicle privat. El municipi de Gavà posa de manifest una 

necessària millora de les infraestructures i els serveis de transport públic, per 

altra banda el municipi de Begues ha detectat dèficits en les carreteres i els 

mitjans de transport que comuniquen el seu territori amb la resta de la comarca 

del Baix Llobregat. L’Ajuntament de Ripollet posa de manifest les deficiències 

que té la xarxa d’autobusos interurbans i la manca de connexió a línies de metro 

i línies de tren. El municipi de Martorell posa també en relleu la manca d’oferta 

de transport públic així com les dificultat que pateixen en la mobilitat no radial 

amb Barcelona, exposen que el sistema de corones tarifàries existent penalitza 

la segona corona de la que formen part i els moviments transversals.  

En relació amb les problemàtiques relacionades amb la gestió de residus 

urbans han estat cinc els municipis que han expressat que és necessari un 

canvi o millora del sistema de recollida de residus actual. L’Ajuntament de 

Mataró ha presentat diverses problemàtiques en matèria de reciclatge, 

remarquen la negativa tendència a l’alça sostinguda en el temps en la generació 

de residus (tot i trobar-se per sota de la mitjana percentual del territori català), a 

la vegada destaquen l’absència d’un sistema de fiscalitat basat en un pagament 

per generació que incentivi la prevenció de residus, que permeti una identificació 

de cada usuari i que acabi amb l’anonimat per assolir així una corresponsabilitat 

per part de tota la ciutadania. De la mateixa manera, l’Ajuntament de Mataró, 

assumeix que no s’estan assolint els objectius marcats per la Unió Europea en 

matèria de reciclatge i el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i 

Recursos de Catalunya 2013-2020 (Precat20) elaborat per l’antic Departament 

de Territori i Sostenibilitat i l’Agència de Residus de Catalunya. Així mateix ho 

planteja l’Ajuntament de Mollet del Vallès afirmant una clara necessitat d’assolir 

el percentatge de reciclatge marcat per la Unió Europea, tenint en compte que 

això suposa un canvi de sistema de recollida de residus i que comportarà un 

elevat cost per a les finances municipals. Per donar solució a l’augment de la 

generació de residus el municipi de Gavà proposa l’ampliació de les taxes de 

reciclatge de residus i assolir una gestió més sostenible per part dels municipis, 

basats en criteris de circularitat i tractant d’implicar a la ciutadania, els comerços i 

les empreses i que aquests tinguin un major compromís per poder aconseguir 

aquest objectiu. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet indica la necessitat 

de desenvolupar un nou pla per implementar i millorar el sistema de gestió de 

residus existent al municipi així com també incrementar les campanyes de 

sensibilització sobre gestió i minimització dels residus. Finalment el municipi de 

Ripollet fa evident una manca d’estratègia d’abast metropolità per tal 

d’implementar i desenvolupar el sistema de recollida de residus porta a porta, 

sense oblidar però les obligacions de reducció i triatge de residus per part de 

l’usuari.  

En el cas de les problemàtiques relacionades amb les infraestructures blaves 

són dos els municipis que destaquen i comparteixen la necessitat de millora de la 

gestió i la qualitat de l’aigua. L’Ajuntament de Gavà reclama una renovació de la 

xarxa de sanejament així com la millora de la gestió de l’aigua, les rieres i els 

seus serveis i infraestructures relacionades. Mentre que l’Ajuntament de Ripollet 
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proposaimplementar i apostar per una gestió pública de l’aigua ja que aquest és 

un bé comú i essencial. El municipi de Sant Feliu de Llobregat sosté que seria 

necessari aconseguir un aprofitament de l’aigua regenerada de l’estació 

depuradora per al rec de zones verdes i per a polígons industrials, possibilitant 

així la utilització d’aquesta aigua. 

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

1. Infraestructures i 

metabolisme urbà 

1.1. Infraestructures ferroviàries 

Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, 

Aj. Mollet del Vallès, Aj. Montcada i Reixac i Aj. Sant 

Feliu de Llobregat 

1.2. Infraestructures viàries 

Aj. Badalona ,Aj. Gavà, Aj. Granollers, Aj. Hospitalet de 

Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Montcada i Reixac, , Aj. 

Sant Joan Despí, Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu de 

Llobregat i Aj. Santa Coloma de Gramenet 

1.3. Transport públic 
Aj. Badalona, Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Martorell, Aj. 

Ripollet i Aj. Santa Coloma de Gramenet 

Infografia 1. Problemàtiques sobre infraestructures i mobilitat dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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1.4. Gestió de residus 
Aj. Gavà,  Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet i 

Aj. Santa Coloma de Gramenet 

1.5. Infraestructures blaves Aj. Gavà, Aj. Ripollet i Aj. Sant Feliu de Llobregat 

1.6. Mobilitat Aj. Begues 

Taula 1. Problemàtiques sobre infraestructures i mobilitat dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.1.2 Emergència ambiental i riscos 

Les problemàtiques i necessitats detectades a l’àmbit local relacionades amb 

l’emergència ambiental i els riscos que se’n deriven s’han dividit en fins a quatre 

subapartats diferents que engloben les respostes que s’han donat per part dels 

consistoris. La primera problemàtica, que és compartida per bona part dels 

municipis consultats, és la contaminació ambiental, que a la vegada s’ha dividit 

en tres subapartats depenent de cadascuna de les respostes proporcionades 

pels municipis, a la primera d’elles expressa una evident contaminació de l’aire 

de la metròpoli així com una necessària millora en la qualitat de l’aire. Des de 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el de Granollers apunten que la 

qualitat de l’aire de ambdues ciutats és una problemàtica evident i que es fa 

necessari un pla de resiliència total per donar-hi solució. Els ajuntaments 

vallesans de Ripollet i Terrassa juntament amb el municipi de Sant Feliu de 

Llobregat posen sobre la taula la contaminació atmosfèrica del continu 

metropolità i l’Ajuntament de Mollet del Vallès destaca els episodis de 

contaminació atmosfèrica provocada per l’alta densitat de vehicles que passen a 

diari per les infraestructures viàries que rodegen el seu terme municipal i que 

evidencien la necessitat de comptar amb un protocol de mesures per actuar 

davant d’aquests episodis. El municipi de Sant Joan Despí destaca la necessitat 

també de realitzar accions per a tal de millorar la qualitat de l’aire del municipi i 

del conjunt de la regió metropolitana. 

Una altra de les problemàtiques detectades relacionades amb la contaminació 

ambiental i que afecta directament la salut i la qualitat de vida de les persones és 

la contaminació acústica. Bona part de la població del municipi de Montcada i 

Reixac estan contínuament exposats a fonts sonores com seria el soroll del 

trànsit rodat, ferroviari o aeri que és una de les fonts més importants de molèstia 

ambiental, és per això que aquest municipi vallesà apunta com a necessària la 

instal·lació de pantalles acústiques en el recorregut de les principals carreteres 

que passen per la trama urbana. L’Ajuntament de Badalona també destaca els 

vessaments de residus sòlids que es produeixen al medi marí en episodis de 

pluges intenses, per fer-hi front el consistori ha implementat un nou sistema per 

reduir l’abocament de residus sòlids al mar amb un mecanisme d’estructures 

metàl·liques dentades col·locades a la sortida dels eixugadors que sigui capaç 

de retenir els residus sòlids i deixi passar l’aigua. 

En segon lloc els municipis enquestats també han manifestat problemàtiques 

relacionades amb els efectes del canvi climàtic en el medi ambient, un d’ells 

és l’augment del risc d’incendis forestals que es veu agreujat per un dèficit en la 

gestió de les zones boscoses. Els ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat i de 

Begues reclamen una millora en la gestió del sòl forestal i en el cas del municipi 

de Montcada i Reixac manifesten que l’ocupació desordenada del territori i la 

presència d’assentaments i barraques en el medi natural ubicats en zones 

inundables malmet els espais d’interès ecològic i a banda de suposar un risc per 

a les persones, contribueixen al deteriorament del medi amb la contaminació del 
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sòl, les aigües, l’abocament incontrolat de residus i n’augmenta així el risc 

d’incendi.  

S’han evidenciat problemes relacionats amb el drenatge a les ciutats de 

l’Hospitalet de Llobregat, Martorell, Begues i Badalona. L’Ajuntament d’Hospitalet 

de Llobregat i l’Ajuntament de Badalona exposen que el canvi climàtic ha 

augmentat els episodis de pluges intenses que afecten de forma directa al 

sistema de drenatge i que comporten inundacions puntuals en algunes zones de 

la part baixa de la ciutat. El municipi de Martorell i el municipi de Begues 

presenten problemes d’inundabilitat i en el cas del segon es dona principalment 

a les rieres que travessen el nucli urbà. 

Una altra de les problemàtiques que venen donades com a conseqüència dels 

efectes del canvi climàtic és la regressió del litoral en poblacions que es troben a 

la línia de costa. Van ser dos els municipis que van explicitar que patien aquesta 

problemàtica i van ser l’Ajuntament de Badalona i l’Ajuntament de Gavà, en el 

cas de Badalona especificaven que la pèrdua de sorra en les platges fa que 

disminueixi el risc d’estabilitat de les infraestructures com el col·lector interceptor 

de Llevant encarregat de canalitzar aigües residuals, la línia de ferrocarril 

ubicada a primera línia de costa que comunica Barcelona amb Mataró així com 

la resta d’edificacions ubicades a la línia de costa i a la vegada n’augmenta el 

risc d’inundació dels passos subterranis que connecten les vies de l’estació de 

Ferrocarrils Catalans.  

L’emergència ambiental en la que el territori es troba immers fa que els municipis 

posin en relleu la necessitat d’implantar un nou model energètic a través de la 

transició ecològica i energètica, un exemple en són els municipis de Santa 

Coloma de Gramenet i tres municipis vallesans; Rubí, Ripollet i Terrassa. Tots 

quatre posen de manifest un canvi imprescindible en el model energètic i que 

aquesta transició s’efectuï de forma justa, democràtica i sostenible. En el cas del 

municipi de Ripollet proposen convertir la xarxa d’equipaments públics existents 

en espais de zero emissions. Per fer efectiva la transició cap a un model 

energètic més sostenible, reduir la dependència dels combustibles fòssils i 

minimitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle són uns quants els 

municipis que proposen implantar energies renovables en equipaments 

municipals i/o industrials. Tant és així que una de les estratègies que fixa la Llei 

de Transició Energètica de Catalunya és que per tots aquells equipaments de 

titularitat pública, tant de la Generalitat com de les administracions locals, s’ha de 

dissenyar plans d’autoconsum d’energia elèctrica neta en els seus edificis 

principalment a través de la instal·lació d’energia solar fotovoltaica. En aquest 

sentit l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet proposa dotar de forma 

progressiva els equipaments públics de sistemes d’eficiència energètica i 

instal·lar plaques fotovoltaiques en les cobertes que ho permetin. El municipi de 

Gavà també aposta per la implantació d’energies renovables en equipaments 

municipals i la renovació integral de l’enllumenat viari i públic. L’Ajuntament de 

Mataró aposta per l’impuls de la generació d’energia renovable distribuïda, fent 

una recerca exhaustiva de finançament per tal d’instal·lar plaques fotovoltaiques 
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a les cobertes municipals i al mateix temps facilitar l’explotació de sostre 

industrial per la producció d’energia solar promovent la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques en cobertes d’empreses, naus i magatzems. L’Ajuntament de Sant 

Feliu de Llobregat explicita la necessària implantació d’energies renovables i de 

comunitats energètiques.  

Han estat quatre els municipis que per tal de fer efectiva la transició cap a una 

mobilitat elèctrica i sostenible comparteixen la necessitat d’implantar el vehicle 

elèctric als seus municipis o bé de reconvertir i renovar la flota municipal de 

turismes i furgonetes destinades a serveis tècnics i manteniment per vehicles de 

baixes emissions, com seria el cas de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès o l’Ajuntament de Terrassa. El municipi de 

Santa Coloma de Gramenet proposa estudiar la implementació de punts de 

recàrrega elèctrica a la via pública en espais municipals i en noves 

urbanitzacions. Per altra banda el municipi vallesà de Terrassa aposta per una 

mobilitat elèctrica, per la redacció d’un Pla Estratègic del Vehicle Elèctric i d’un 

Pla de Desplaçament d’Empresa amb inversions en infraestructures de recàrrega 

i d’una clara definició del model i gestió del servei. Tots cinc municipis posen en 

relleu també, la necessitat de desenvolupar i fer efectius els plans de mobilitat 

sostenible, com a instrument que permetrà definir les línies d’actuació en matèria 

de mobilitat urbana dels municipis en els propers anys. 

Una altra matèria sobre la qual el territori necessita donar resposta és 

l’emergència energètica i la pobresa energètica que d’aquesta se’n deriva i en 

la que cada vegada més ciutadans es troben en aquesta situació. L’Ajuntament 

de Sant Feliu de Llobregat contempla com a problemàtica aquesta pobresa 

energètica derivada de la crisi econòmica i social, per atenuar aquesta 

problemàtica el municipi té en marxa una oficina de drets energètics que 

permetin informar, acompanyar, assessorar i donar suport a la ciutadania que 

així ho necessiti, i sobretot per aquells col·lectius més vulnerables. A la vegada 

el municipi de Sant Feliu de Llobregat expressa la necessitat de clarificar el 

règim jurídic de les comunitats energètiques. A l’Ajuntament de Gavà proposen 

augmentar els ajuts i les prestacions per pobresa energètica en el marc del Pla 

Local d’Habitatge, i el municipi de Santa Coloma de Gramenet veu necessari 

acabar amb la pobresa energètica a través de la redacció d’un Pla d’Acció per a 

l’energia sostenible (PAES 2020-2040), garantint també el dret a l’aigua i a 

l’energia a tots els habitants. 

Han estat dos els ajuntaments que han reclamat un soterrament de les línies 

d’alta tensió que discorren els seus municipis, les línies d’alta tensió no només 

generen un impacte visual al paisatge sinó que també són causants de riscos 

mediambientals i accidents, així ho han fet constar els municipis de Terrassa i de 

Begues, en el cas d’aquest últim les línies d’alta tensió travessen el terme 

municipal i en particular el casc urbà.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 
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explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

2. Emergència 

ambiental i riscos 

2.1. Contaminació ambiental 

Aj. Badalona, Aj. Granollers, Aj. Mollet del Vallès, Aj. 

Montcada i Reixac,  Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu de 

Llobregat, Aj. Sant Joan Despí i Aj. Santa Coloma de 

Gramenet 

2.2. Efectes del canvi climàtic en el 

medi ambient 

Aj. Badalona, Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de 

Llobregat, Aj. Martorell, Montcada i Reixac i Aj. Sant 

Feliu de Llobregat 

2.3. Nou model energètic 

Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mataró, Aj. 

Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Rubí, Aj. Sant Feliu de 

Llobregat, Aj. Santa Coloma de Gramenet i Aj. 

Terrassa 

2.4. Emergència energètica 
Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. 

Santa Coloma de Gramenet i Aj. Terrassa 

Taula 2. Problemàtiques sobre emergència ambiental i riscos dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 

  

Infografia 2. Problemàtiques sobre emergència ambiental i riscos dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.1.3 Governança, coordinació i col·laboració publicoprivada 

A continuació es tractaran les problemàtiques i necessitats detectades que estan 

relacionades amb la governança, la coordinació i la col·laboració publicoprivada, 

aquestes s’han dividit en cinc blocs, el primer d’ells és la participació 

ciutadana. Han estat vuit els municipis que han manifestat que als seus territoris 

hi ha un baix nivell de participació ciutadana i que és necessari seguir avançant 

en les accions per incrementar-la sobretot en aquells col·lectius que sovint en 

queden exclosos. Els ajuntaments de Sant Joan Despí, l’Hospitalet de Llobregat, 

Terrassa, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Gavà i Mollet del Vallès han 

exposat la necessitat de  fomentar, incrementar i fer efectiva la participació de la 

ciutadania en els afers públics i la vida col·lectiva dels respectius municipis. Des 

dels ajuntaments de Badalona i Sant Joan Despí aposten per fomentar 

processos de participació com els pressupostos participatius i per assolir-ho 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  aposta per dotar-se de la 

tecnologia adient i de nous programes per tal de millorar la gestió de la 

participació i d’aquesta manera millorar també les aportacions que arribin per 

part de la ciutadania. El municipi de Mollet del Vallès per altra banda argumenta 

que té dificultats per arribar al conjunt de la població en els processos 

participatius que duu a terme. L’Ajuntament de Terrassa exposa que té dificultats 

per aconseguir una participació ciutadana inclusiva i diversa i que és necessari 

empoderar aquells col·lectius que històricament han quedat al marge dels 

processos participatius tradicionals. L’ajuntament vallesà argumenta que cal 

posar en valor espais estables de participació i avançar cap a un model més 

deliberatiu i de construcció col·lectiva, garantint la transparència en el procés de 

participació i retornant els resultats al ciutadà. En aquest sentit el municipi de 

Terrassa indica la necessitat de promocionar canals bidireccionals de 

comunicació amb l’administració i promoure el paper proactiu de la ciutadania en 

els processos de participació per tal de millorar la governança. Al mateix temps 

que cal aconseguir que sigui la pròpia administració la que s’encarregui de 

promoure processos de reflexió per tal de generar processos compartits entre 

l’administració, les universitats, les empreses i la societat civil i que permeti 

treballar la teoria i la pràctica de manera complementària. Per altra banda 

l’Ajuntament de Mataró  indica que la coproducció de polítiques públiques pot ser 

un mecanisme clau d’interacció amb la ciutadania i pot suposar un impuls en la 

participació ciutadana actual. 

Al següent bloc es posa de manifest, per part de cinc municipis, la necessitat 

d’incrementar la coordinació entre municipis. L’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat reclama una millora de la coordinació entre municipis i altres 

institucions reivindicant una major influència de l’àrea metropolitana de 

Barcelona a través d’impulsar un govern que tingui efectes a escala 

metropolitana. El municipi de Ripollet evidencia que pateix mancances de 

maduresa dels espais de governança on els diversos actors tenen capacitat 

d’influència, així com també un nombre de recursos humans insuficient a 

l’estructura de l’Ajuntament que permeti donar resposta a propostes de 
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complexitat. Els municipis de Gavà i de Mataró veuen necessari millorar els 

mecanismes de coordinació institucional en l’àmbit metropolità per tal d’establir 

estratègies compartides i ser més eficaços. A la vegada l’Ajuntament de Mataró 

veu necessari metropolitanitzar els grans projectes que es duen a terme a les 

ciutats i treballar per visibilitzar la dimensió metropolitana dels grans projectes 

estratègics locals tot reforçant la idea de la xarxa de ciutats. Així doncs, el 

municipi de Gavà exposa la necessària implementació de forma coordinada del 

nou Pla Director Urbanístic Metropolità, i el municipi de Santa Coloma de 

Gramenet posa en relleu la poca col·laboració institucional que hi ha hagut en 

context de crisi. Finalment l’Ajuntament de Martorell expressa les dificultats que 

pateixen els municipis de petita i mitjana dimensió quan han de dialogar amb 

altres administracions de caràcter supramunicipal i amb agents del seu entorn, 

reconeix però la recent constitució de l’Associació de les ciutats de l’Arc 

Metropolità que neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del 

municipalisme a l’hora de prendre decisions i oferir una visió pròpia dels 

municipis que formen part de las segona corona de la regió metropolitana de 

Barcelona. 

Pel que fa a les problemàtiques relacionades amb la col·laboració publico-

privada han estat varis els municipis que han manifestat que la coordinació i 

organització entre agents públics i privats és difícil i millorable. L’Ajuntament de 

Badalona ha afirmat que al seu municipi existeix una descoordinació en la 

col·laboració publico-privada, i l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha observat que 

aquesta descoordinació es deu en bona part per la diferència de tempos que 

tenen els dos sectors, públic i privat, a l’hora de tirar endavant projectes en els 

que treballen conjuntament. L’Ajuntament de Ripollet aposta per la 

implementació d’un model de col·laboració publico-privada real, però defensant 

que aquesta no es converteixi en una privatització de recursos públics encoberta. 

De les problemàtiques que se’n deriven de la coordinació entre l’administració 

pública i la ciutadania, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha 

explicitat la necessitat de millorar la comunicació corporativa, és a dir, transmetre 

la informació de forma correcta i que els receptors, en aquest cas la ciutadania, 

se senti partícip i ben informada del que succeeix al seu municipi. 

Han estat tres els municipis que han esmentat que l’escala de treball que 

s’utilitza a l’hora de tractar problemàtiques acostuma a ser la local, és aquí on 

l’Ajuntament de Ripollet detecta una contradicció en l’escala de treball ja que es 

busquen respostes locals a dinàmiques que tenen un abast metropolità. És per 

aquest motiu que l’ajuntament vallesà veu necessari definir estructures 

organitzatives metropolitanes que ajudin a teixir dinàmiques de governança 

col·lectiva que ajudin a donar resposta a les problemàtiques compartides. Com ja 

s’ha comentat amb anterioritat, l’Ajuntament de Mataró veu  necessari treballar 

conjuntament per tractar els grans projectes de ciutats a escala metropolitana i 

d’aquesta manera tenir en compte la dimensió metropolitana dels projectes que 

tenen lloc als municipis. L’Ajuntament de Terrassa  indica que seria  necessari 

comptar amb sistemes eficients i eficaços de coordinació i treball sinèrgic entre 
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els diferents municipis de la regió metropolitana de Barcelona. Finalment 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aposta per establir una política d’escala 

metropolitana integrada en matèria de política industrial. 

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

3. Governança, 

coordinació i 

col·laboració 

publicoprivada 

3.1. Participació ciutadana 

Aj. Badalona, Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. 

Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant Joan Despí, Aj. 

Santa Coloma de Gramenet i Aj. Terrassa 

3.2. Coordinació 
Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. 

Mataró,  Aj. Ripollet i Aj. Santa Coloma de Gramenet 

3.3. Col·laboració publicoprivada Aj. Badalona, Aj. Mollet del Vallès i Aj. Ripollet 

3.4. Coordinació AAPP-ciutadania Aj. Santa Coloma de Gramenet 

3.5. Escala de treball 
Aj. Mataró, Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu de Llobregat i Aj. 

Terrassa 

Infografia 3. Problemàtiques sobre emergència governança, coordinació i col·laboració publico-privada dels ens locals 
consultats. Font: Elaboració pròpia 
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Taula 3. Problemàtiques sobre emergència governança, coordinació i col·laboració publico-privada 
dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 

3.1.1.4 Indústria, ocupació, innovació i formació 

El primer gran bloc en el que s’ha dividit aquest quart apartat és el sector 

indústria, i han estat fins a sis municipis els que han detectat problemàtiques 

relacionades amb els polígons d’activitat econòmica presents al seu territori i 

amb la seva dinamització. L’Ajuntament de Ripollet destaca l’envelliment dels 

polígons industrials així com la falta de conservació i manteniment de les 

infraestructures, els equipaments, les zones verdes o altres elements que formen 

part dels espais comuns dels PAES i també demana poder garantir una bona 

connectivitat entre els nuclis urbans i els polígons per mitjà de transport públic. El 

municipi vallesà també ha observat contradiccions entre les noves necessitats 

que presenta la indústria 4.0 amb la realitat normativa pensada per la indústria 

2.0, és per aquest motiu que veu necessari efectuar canvis normatius i de 

disseny per facilitar el desplegament de l’actual indústria 4.0 al territori. 

L’Hospitalet de Llobregat posa sobre la taula la necessitat de renovar els 

polígons industrials existents al seu territori, incrementar els serveis que 

s’ofereixen als PAE i evidencia un dèficit de sòl per a ús industrial i per a ús 

terciari. El municipi de Mataró, igual que l’Hospitalet de Llobregat, també posa en 

relleu la manca de sòl industrial, i exposa que a la ciutat de Mataró hi ha una 

gran confluència de petites i mitjanes empreses amb poca activitat exportadora i 

hi manca un parc industrial potent capaç d’englobar-les a totes. El municipi 

maresmenc evidencia les dificultats financeres actuals i la necessitat de donar 

visibilitat als polígons per tal de captar nous clients, planteja la possibilitat de dur 

a terme accions concretes orientades a les empreses per oferir-los suport a la 

internacionalització i suport en l’accés de finançament públic i privat per 

promocionar els seus projectes. Per altra banda el municipi de Mollet del Vallès 

posa de manifest que per atraure nous inversors al territori és necessari la 

millora i l’adequació dels PAES a les necessitats de les empreses i millorar 

també els serveis que s’ofereixen en aquests espais, l’ajuntament té en marxa un 

pla de millora dels polígons, l’anomenat Projecte de l’Àmbit B30. L’Ajuntament de 

Martorell també fa menció al Projecte de l’Àmbit B30 per tal de resoldre 

l’obsolescència dels polígons industrials creats als anys seixanta i setanta i una 

necessària modernització dels PAES. Al mateix temps l’Ajuntament de Terrassa 

considera que els PAES són un invent de la primera meitat del segle XX per 

expulsar les activitats industrials del centre de les ciutats cap a la perifèria, però 

avui en dia s’han de repensar i s’han de millorar els serveis que s’hi presten per 

garantir la seva competitivitat a mig termini, és per aquest motiu que l’ajuntament 

preveu elaborar un pla director que defineixi el futur dels polígons del municipi i 

que dinamitzi l’activitat econòmica del territori.   

Una altra de les problemàtiques detectades al sector de la indústria està 

relacionada amb la digitalització del serveis que es presten als polígons 

d’activitat econòmica. Els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat i de Martorell 

han expressat que és indispensable una millora en el sistema de digitalització, 
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formació per a empreses i treballadors en digitalització per tal d’assegurar que 

aquestes estan preparades per actuar en un entorn digital amb l’objectiu de 

modernitzar els actuals polígons d’activitat econòmica. L’Ajuntament de Mataró, 

per altra banda, aposta per  una inversió per a la renovació i la modernització de 

la maquinaria utilitzada als PAES, afirma que hi ha una manca de suport real cap 

a la transició digital i evidencia la necessitat d’establir connexions de qualitat i 

d’alta velocitat per cable a les naus i indústries que es troben ubicades als 

polígons industrials. Finalment l’Ajuntament de Terrassa explicita la necessitats 

de compensar el retard en el procés de digitalització de les empreses i de la 

societat, i que aquestes s’uneixin per impulsar i accelerar les activitats 

econòmiques d’una forma sostenible alineades amb el canvi de model que des 

d’Europa s’impulsa. El municipi exposa que al seu territori hi ha una escassa 

penetració de la digitalització en les pimes locals i és per això que duu a terme 

projectes de digitalització perquè s’hi puguin acollir. 

Pel que fa a les problemàtiques relacionades amb l’ocupació han estat cinc els 

territoris enquestats que han manifestat que registren un elevat nombre de 

persones en situació d’atur. El municipi de Mataró afirma que compta amb una 

gran quantitat d’aturats de llarga durada, sobretot en majors de quaranta-cinc 

anys i poc qualificats. Si bé és cert que el municipi maresmenc disposa d’un 

consolidat servei municipal d’ocupació, existeix una elevada dependència en 

implementació de polítiques actives locals promogudes pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya. Per tal de donar-hi resposta l’ajuntament compta amb una xarxa 

d’entitats i institucions que treballen per oferir oportunitats a les persones que es 

troben en una situació d’especial dificultat per inserir-se al món laboral. Igual que 

el municipi de Mataró, el municipi vallesà de Terrassa ha expressat que compta 

amb un alt índex d’atur, principalment en població jove, dones i majors de 

quaranta-cinc anys, i que les persones que es troben en aquesta situació tenen 

un baix nivell formatiu, considerant necessari  garantir una atenció especialitzada 

als diferents col·lectius que es troben en situació de risc d’exclusió social i per 

fer-ho cal aprofundir en els pactes locals per a l’ocupació municipal. 

L’Ajuntament de Martorell i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet han 

observat, també, als seus respectius territoris elevats nivells d’atur i aquests són 

de llarga durada, el municipi de Santa Coloma de Gramenet ha afirmat que 

contempla precarietat en l’ocupació del municipi, és per aquest motiu que 

l’ajuntament compta amb una empresa, GrameImpuls, de titularitat municipal que 

ofereix un servei a la ciutadania per promocionar l’ocupació i l’activitat 

empresarial. Per altra banda, l’Ajuntament de Ripollet ha observat que hi ha 

mancances formatives en tecnologia, ciència i idiomes per part de la població. 

En aquest quart bloc s’ha establert un tercer àmbit temàtic centrat en la 

formació educativa, han estat quatre els municipis que consideren necessari 

adaptar el contingut de l’ensenyament actual que s’ofereix a les necessitats reals 

de les empreses i administracions presents al territori. Des de l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès proposen adaptar el mapa formatiu actual a les necessitats de 

les empreses i apostar per impulsar la transferència de coneixement de les 

universitats i centres de recerca amb el sector empresarial. El municipi de Sant 
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Feliu de Llobregat segueix aquesta mateixa línia i afirma que existeix poc vincle 

entre els cicles formatius reglats i les necessitats de les empreses. Els 

ajuntaments de Terrassa i Santa Coloma de Gramenet reclamen millorar el 

vincle entre la formació professional i universitària i el teixit productiu, a través de 

desenvolupar plans d’ocupació que s’adaptin a les necessitats reals del municipi 

i que les empreses es puguin apropar als serveis locals d’ocupació. 

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

4. Indústria, 

ocupació, innovació i 

formació 

4.1. Indústria 

Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mataró, Aj. 

Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Sant Joan Despí i Aj. 

Terrassa 

4.2. Ocupació 
Aj. Martorell, Aj. Mataró, Aj. Ripollet,  Aj. Santa Coloma 

de Gramenet i Aj. Terrassa 

Infografia 4. Problemàtiques sobre indústria, ocupació, innovació i formació dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona


 
 

#CompromísMetropolità 
@pembarcelona 

Acció al Territori del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” 
 26 

4.3. Formació 
Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant Feliu de Llobregat, , Aj. 

Santa Coloma de Gramenet i Aj. Terrassa 

Taula 4. Problemàtiques sobre indústria, ocupació, innovació i formació dels ens locals consultats. Font: Elaboració 
pròpia 

 

3.1.1.5 Innovació social i cultura 

El bloc que es presenta a continuació s’ha dividit en fins a tres subapartats 

segons les problemàtiques que han explicitat els municipis enquestats, el primer 

d’ells fa referència als espais culturals i la seva gestió. Han estat cinc els 

ajuntaments que han afirmat la necessitat de destinar més recursos als 

equipaments culturals ja que molt d’ells han quedat obsolets i necessiten una 

renovació. Al municipi de Ripollet hi manca una xarxa d’espais de creació cultural 

marcada per la inexistència d’una xarxa d’espais laboratoris d’innovació i creació 

a la ciutat. L’Ajuntament de Mataró manifesta que els seus equipaments culturals 

de proximitat han quedat antiquats i hi manquen les infraestructures adequades 

per tal de desenvolupar-hi projectes educatius, creatius i d’identitat col·lectiva, 

d’aquesta manera aposten per  una redefinició del model d’equipaments de 

proximitat del que disposen. Afirmen que a la ciutat s’hi produeixen activitats que 

no reflecteixen el pluralisme social i creatiu i hi troben a faltar una programació 

cultural diversa per a tots els públics. L’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet afirma que disposa d’un teixit cultural ric, propositiu i professionalitzat, 

però que li manquen recursos per tal de projectar-se de cara a l’exterior, així com 

millorar els equipaments culturals existents al municipi, implementar nous espais 

i iniciatives. Per altra banda el municipi de Sant Joan Despí posa en relleu 

l’envelliment de les entitats culturals i cíviques i les dificultats que tenen per 

regenerar de forma òptima aquestes entitats que actualment estan envellides i 

no tenen substituts. Proposen doncs, dissenyar programes curriculars a les 

escoles vinculats amb la música, la dansa o les arts escèniques per començar a 

treballar la llavor cultural del futur. Un repte semblant a complir el presenta 

l’Ajuntament de Terrassa  que proposa incentivar i millorar la relació del món 

artístic professional i el món de la formació i l’educació a través de coneixements 

híbrids que puguin basar-se en totes les xarxes del coneixement, no solament 

amb l’artística, i remarcant totes les interaccions possibles entre educació i 

cultura. I finalment l’Ajuntament de Begues exposa que al municipi existeix una 

excessiva micronització de les entitats socials.  

El municipi de l’Hospitalet de Llobregat ha evidenciat que es fa necessària una 

millora en la coordinació entre els agents culturals i els agents creatius i 

l’Ajuntament de Mataró expressa la necessitat d’establir una connexió entre el 

talent local i l’oferta d’espais de trobada i creació que sigui capaç de connectar 

els territoris.  

Han estat dos els municipis que han manifestat que manquen recursos 

econòmics destinats al tercer sector, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha 
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afirmat que el tercer sector gaudeix de poca capacitat econòmica per gestionar 

projectes de complexitat. Per altra banda l’Ajuntament de Badalona exposa la 

falta de recursos en el tercer sector i com aquests depenen massa de les 

donacions i les subvencions, és per això que proposa reforçar la col·laboració 

entre les administracions i el tercer sector. 

Els ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Mollet del Vallès, 

Terrassa i Sant Joan Despí veuen imprescindible garantir el dret i l’accés 

universal a la cultura. Aquest últim, el municipi de Sant Joan Despí exposen que 

l’accés universal a la cultura és imprescindible per no fomentar la bretxa cultural.  

El municipi de Mataró, a més a més, evidencia que al municipi hi manca una 

estratègia d’apropament de la cultura a tots els barris de la ciutat i que és 

necessari potenciar el talent creatiu i l’accessibilitat a la cultura com a eina 

transformadora i de creació d’ocupació. L’Ajuntament de Mollet del Vallès afirma  

que l’àmbit de la cultura s’ha d’adaptar als nous hàbits de consum dels ciutadans 

i les ciutadanes. I l’ajuntament vallesà expressa la necessitat  que cal procurar 

que la cultura digital no margini als integrants de les comunitats amb menys 

recursos. 

Són dos els ajuntaments que han mencionat els elements de memòria 

històrica presents a la ciutat, des de l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet  i que proposen dur a terme accions de millora dels espais de 

memòria històrica i per part de l’Ajuntament de Rubí destaquen la recuperació de 

la memòria històrica a la ciutat.  

Han estat cinc els municipis que han fet referència a la dificultat d’accés a les 

tecnologies de la informació i la comunicació part d’alguns col·lectius i que 

han evidenciat una bretxa digital en la ciutadania. Al municipi de Badalona 

existeix un alt percentatge de la població que té dificultats de coneixement i 

d’accés a la tecnologia digital a l’hora de relacionar-se amb les administracions i 

el sistema sanitari, és per aquest motiu que l’ajuntament proposa la creació de 

punts d’accés comunitari, projectes intergeneracionals i formació gratuïta 

enfocada en aquesta matèria. L’Ajuntament de Mataró evidencia una manca de 

sincronia entre la transformació tecnològica a nivell de l’administració pública, 

l’empresa, l’educació i la societat, sobretot en col·lectius especialment 

vulnerables a la bretxa digital. L’ajuntament maresmenc també explicita un 

canvi necessari en les formes i estructures de comunicació i interacció social 

vinculades a l’evolució digital amb afectació a les relacions entre persones i entre 

col·lectius. El municipi de Terrassa fa evident l’existència de la bretxa digital i la 

necessitat de capacitar a les persones per a un ús efectiu dels recursos 

tecnològics mitjançant una educació tecnològica amb sentit i potenciar els punts 

d’orientació social per ajudar a les famílies en la realització de tràmits i ajudes. 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat posa sobre la taula l’existència d’una 

bretxa digital en la població del municipi i aposta per la formació per reduir-la, 

mentre que l’Ajuntament de Mollet del Vallès afirma que la pandèmia de la covid-

19 ha fet evident una bretxa digital en determinats perfils socials.  
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A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

5. Innovació social i 

cultura 

5.1. Espais i coordinació cultural 

Aj. Badalona, Aj. Begues, Aj. Hospitalet de Llobregat, 

Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Sant 

Feliu de Llobregat, Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa 

Coloma de Gramenet i Aj. Terrassa 

5.2. Elements memòria històrica Aj. Rubí i Aj. Santa Coloma de Gramenet 

5.3. Accés a les TIC 
Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mataró, 

Aj. Mollet del Vallès i Aj. Terrassa 

Taula 5. Problemàtiques sobre innovació social i cultura dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 

3.1.1.6 Urbanisme, habitatge i usos del sòl 

A continuació es presenten les problemàtiques associades a les matèries 

d’urbanisme, habitatge i usos del sòl. Aquest sisè bloc s’ha dividit en dos 

Infografia 5. Problemàtiques sobre innovació social i cultura dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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subapartats, el primer d’ells és la problemàtica actual d’accés a l’habitatge. Han 

estat tres els municipis que han fet palès en la necessitat de compliment del dret 

constitucional a l’habitatge com l’Ajuntament de Badalona, o promoure el dret 

d’accés a un habitatge assequible i acabar així amb l’emergència habitacional 

com ha explicitat el municipi de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí demana que es faci efectiva una regulació dels 

preus de l’habitatge. 

Han estat sis els municipis que han fet referència a l’alt preu dels immobles i 

del preu del lloguer dels habitatges als seus territoris. L’Ajuntament de Mataró 

ha afirmat que les condicions d’accés a l’habitatge s’han endurit com a 

conseqüència d’una creixent increment dels preus, especialment en el segment 

del mercat de lloguer on, a més, l’oferta ha esdevingut pràcticament inexistent. 

És per aquest motiu que el municipi maresmenc ha impulsat el projecte Lloguem! 

que té per objectiu incidir en el mercat del lloguer d’habitatge amb la intenció de 

generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable, que ofereixi per 

una banda, seguretat als propietaris en el cobrament, i per l’altra que ofereixi 

facilitats per a l’adequació o reforma de l’habitatge, i que està finançat amb fons 

europeus. L’Ajuntament de Mollet del Vallès declara que hi ha una falta evident 

d’oferta d’habitatge de lloguer i com a conseqüència directa els preus es 

disparen a l’alça. L’ajuntament vallesà de Granollers ha assenyalat un 

encariment de l’habitatge els últims anys, i de la mateixa manera ho explicita el 

municipi de Sant Feliu de Llobregat afirmant que el preu dels immobles és elevat. 

Els ajuntaments de Begues i de Montcada i Reixac afirmen que el mercat de 

lloguer al municipi és poc assequible pels ciutadans, tant al parc privat com al 

públic.  

Una de les conseqüències de l’elevat preu del lloguer i de l’habitatge de propietat 

és l’expulsió de la població, sobretot jove, a la segona i tercera corona 

metropolitana, així ho afirmen els ajuntaments vallesans de Granollers i de 

Ripollet. Aquest últim aposta per implantar polítiques de suport als joves per 

poder viure la seva vida adulta al seu territori un cop emancipats. L’Ajuntament 

de Badalona ha observat un procés de gentrificació i desplaçament de la 

població a conseqüència dels elevats preus del mercat de lloguer i la poca 

capacitat econòmica per comprar un habitatge al municipi. 

La problemàtica relacionada amb la falta de parc d’habitatge públic ha estat 

mencionada per part d’onze municipis de la regió metropolitana enquestats. Els 

ajuntaments de Badalona, Sant Joan Despí i Mollet del Vallès han destacat la 

manca d’oferta i promoció d’habitatges públics i l’últim, el municipi vallesà, ha 

explicitat que el preu dels mòduls d’habitatge públic oficial al municipi, 

concretament a la zona A, és elevat, així com que la manca de flexibilitat 

normativa impedeix declarar espais de nou creixement de les ciutats com a 

trama urbana consolidada. L’Ajuntament de Badalona, a més, expressa que 

existeix una excessiva dependència de la promoció privada d’habitatge i que 

molt sovint s’acaba substituint els comerços i els serveis de les plantes baixes 

dels edificis per habitatges, convertint-los així en edificis dormitori. L’Ajuntament 
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de Ripollet menciona també la manca de parc públic d’habitatge i la creixent 

necessitat d’habitatge al municipi, per aquest motiu proposa la consolidació d’un 

parc públic d’habitatge metropolità amb gestió integral del circuit de polítiques. El 

municipi de Montcada i Reixac posa èmfasi en la manca d’habitatge a preu 

assequible al municipi, tant al parc públic com al privat, per donar-hi resposta el 

municipi està duent a terme modificacions en el planejament territorial vigent per 

tal de crear noves reserves d’habitatge de protecció oficial al sòl urbà consolidat 

que tindrà incidència a l’oferta del lloguer assequible i social en un futur. 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat compta amb pocs solars municipals 

aptes per construir-hi habitatge de protecció oficial però estan estudiant la 

possibilitat d’edificar noves promocions, actualment una promotora social 

d’habitatge està construint un edifici de noranta habitatges de protecció oficial de 

lloguer amb serveis destinats a la gent gran, i tenen tres promocions en marxa 

conjuntament amb l’IMPSOL que sumen un total de setanta-sis habitatges. El 

municipi de Terrassa, per altra banda, està treballant per materialitzar una 

modificació del seu pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per tal 

d’incorporar una reserva obligatòria de sòl per habitatge de protecció oficial. 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Ajuntament de Gavà posen en 

relleu la necessitat d’incrementar la dotació d’habitatge protegit actual i el 

municipi del Baix Llobregat posa l’accent especialment en el lloguer assequible. 

L’Ajuntament de Begues posa en relleu la manca d’habitatge públic protegit al 

municipi i la manca de sòl apte per la construcció d’habitatge plurifamiliar i té en 

marxa un conveni amb IMPSOL per construir una promoció d’habitatge públic al 

sector l’Escorxador del municipi. De la mateixa manera el municipi de Martorell 

també aposta per ampliar el parc públic d’habitatge existent, per aquest motiu 

l’ajuntament ha presentat un projecte per a la construcció de cent trenta 

habitatges de protecció oficial que es faran al nou barri de La Sínia a l’edifici 

anomenat Àgora, que executarà la promotora social homologada per l’Agència 

de l’Habitatge; la Fundació Salas. Alhora tenen un conveni en marca en 

col·laboració amb COHABITAC per a la creació de dos-cents cinquanta 

habitatges de lloguer assequible previst per al període 2021-2025.  

Una altra problemàtica que ha estat compartida per vuit consistoris diferents és 

la necessària rehabilitació dels habitatges existents als respectius municipis. 

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat fa necessària una renovació i 

adequació del seu parc d’habitatges amb la finalitat d’eliminar barreres i 

augmentar l’eficiència energètica dels edificis. El municipi proporcionarà ajudes a 

la rehabilitació dels habitatges a través del Pla Metropolità de Rehabilitació 

d’Habitatges que preveu rehabilitar més de cinquanta-un mil habitatges dels 

municipis metropolitans en un horitzó de deu anys. L’Ajuntament de Gavà 

exposa la necessitat de reforçar les polítiques locals d’habitatge i ampliar les 

actuacions de rehabilitació i accessibilitat per combatre el risc de pèrdua 

d’habitatge i de pobresa energètica. L’Ajuntament de Terrassa afirma que el seu 

parc d’habitatge es troba envellit i degradat i compta amb algunes edificacions 

inacabades, solars sense edificar i que es troben en mal estat. El municipi de 

Mataró ha observat una reducció de la inversió en el manteniment i la 
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rehabilitació dels edificis del territori, com a resultat sorgeixen greus problemes 

de conservació de les edificacions concentrades en zones concretes de la ciutat. 

A la vegada també remarca l’existència de persones que viuen en situacions 

d’infrahabitatge on sovint es posa en risc la salut i la seguretat de les persones 

que hi viuen. El consistori de Santa Coloma de Gramenet fa necessari l’execució 

de projectes de rehabilitació d’habitatges donat que al municipi existeix un parc 

d’habitatge envellit, per aquest motiu proposa el projecte renovem els barris que 

té com a finalitat rehabilitar edificis antics del municipi, renovar les instal·lacions i 

les façanes i donar solucions als problemes d’accessibilitat. L’Ajuntament de 

Badalona explicita que bona part dels habitatges presents al municipi van ser 

construïts durant la dècada dels anys vint, i la segona etapa durant els anys 

seixanta del segle XX. El fet que gran part dels edificis tinguin entre seixanta i 

cent anys d’antiguitat fa que necessitin comptar amb un manteniment constant 

que és difícil d’assumir i amb unes inspeccions tècniques dels edificis que no 

s’estan realitzant. El consistori badaloní ha detectat que hi ha un percentatge de 

la població amb dificultats per gaudir de confortabilitat tèrmica al seu habitatge, 

és per aquest motiu que proposa la condonació de factures de subministrament 

en col·lectius vulnerables que així ho necessitin i que aquests disposin d’un 

servei d’assessors d’eficiència energètica. L’Ajuntament de Montcada i Reixac 

afirma que cal fomentar les polítiques de renovació urbana que impliquin la 

rehabilitació i substitució del parc d’habitatge existent en barris amb una elevada 

densitat de població. El consistori vallesà també ha explicitat que l’infrahabitatge i 

els assentaments en sòl no urbanitzable són presents en diversos barris del 

municipi i que cal trobar nou sòl disponible per als reallotjaments necessaris que 

se’n derivin quan s’hagi revertit la situació d’aquests casos a través d’una 

comissió municipal que abordi aquesta problemàtica. Finalment l’Ajuntament de 

Martorell ha detectat que el nucli antic de la vila s’està degradant i que es fa 

necessari un impuls de la rehabilitació dels habitatges d’aquesta zona, el 

consistori compta amb una agenda urbana local i un pla d’impuls del barri de la 

Vila de Martorell.  

S’ha esmentat també per part de l’Ajuntament de Mataró i de l’Ajuntament de 

Terrassa l’elevat nombre d’habitatges desocupats o sense títols habilitants que hi 

ha als seus respectius municipis. A més a més el municipi de Mataró ha afirmat 

que pateix els problemes vinculats a la desocupació permanent dels habitatges, 

el projecte Lloguem, esmentat anteriorment, proposa posar en comú la 

necessitat de mobilitzar habitatges desocupats i la voluntat de donar suport a 

fórmules d’habitatges col·laboratius. L’existència d’aquest elevat nombre de 

pisos buits acaba revertint en un augment de l’ocupació irregular, que ha adquirit 

una especial rellevància al municipi maresmenc i n’ha transformat l’estructura 

social de comunitats i barris on és present. Per altra banda aquesta realitat d’un 

tant elevat nombre d’habitatges desocupats xoca amb el sensellarisme present a 

ciutats com la de Badalona. 

El darrer apartat d’aquest sisè bloc està relacionat amb les problemàtiques que 

es donen a la disciplina de l’urbanisme, i la primera d’elles és la falta de 

rehabilitació d’edificis públics tal i com exposa l’Ajuntament de Badalona.  
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L’Ajuntament de Montcada i Reixac exposa que cal potenciar un urbanisme 

compacte que eviti la dispersió en el territori i que doti i completi el sòl urbà 

consolidat de la densitat, serveis urbanístics, espais lliures i equipaments 

necessaris. Per altra banda, el municipi de Ripollet exposa que al seu territori 

l’urbanisme és compacte, que no gaudeix de possibilitat d’expansió i que en 

l’àmbit de gestió urbanística i d’expropiacions el consistori no té viabilitat 

econòmica amb el recursos propis de l’ajuntament per atendre les polítiques 

d’urbanisme, habitatge i usos del sòl.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

6. Urbanisme, 

habitatge i usos del 

sòl 

6.1. Accés a l’habitatge 

Aj. Badalona, Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Granollers, Aj. 

Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mataró, Aj. 

Mollet del Vallès, Aj. Montcada i Reixac, Aj Ripollet, Aj. 

Sant Feliu de Llobregat, Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa 

Coloma de Gramenet i  Aj. Terrassa 

Infografia 6. Problemàtiques sobre urbanisme, habitatge i usos del sòl dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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6.2. Urbanisme Aj. Badalona, Aj. Montcada i Reixac i Aj. Ripollet 

Taula 6. Problemàtiques sobre urbanisme, habitatge i usos del sòl dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 

3.1.1.7 Demografia 

En el següent bloc es tractaran les problemàtiques descrites per part dels 

consistoris relacionades amb la demografia al seu territori, el primer apartat està 

relacionat amb l’envelliment de la població, l’augment de persones que es 

troben en la tercera i l’increment de la demanda dels serveis associats a la 

quarta edat. L’envelliment de la població ha estat una problemàtica recurrent per 

part d’onze consistoris com l’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament de Rubí o 

l’Ajuntament de Martorell. El municipi de l’Hospitalet de Llobregat ha exposat que 

l’envelliment de la població al seu municipi fa que bona part d’aquests habitants 

pateixin solitud i que es fa necessari incrementar els Serveis Socials per atendre 

aquesta demanda. El consistori vallesà de Mollet del Vallès també ha compartit 

l’envelliment de la població i la necessitat de dotar de més places públiques les 

residències per a la gent gran. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha 

destacat l’envelliment de la població com a una problemàtica que pateix al seu 

territori i és per aquest motiu que compta amb un Pla Director d’Equipaments on 

hi consta que el municipi té la majoria de les seves necessitats dotacionals 

cobertes. El municipi de Ripollet ha detectat un inici de l’acceleració de 

l’envelliment de la població i exposa la manca d’equipaments específics per 

atendre l’envelliment i la dependència d’aquesta població. L’ajuntament vallesà 

afirma que s’està produint una fractura de la corba de creixement i de la 

capacitat d’incorporació de població per saturació del territori; s’està limitant 

l’oferta d’habitatge, s’observen mancances en la capacitat del sistema d’acollida i 

cures així com mancances en la xarxa d’equipaments públics de serveis. El 

consistori doncs, planteja dissenyar i la gestionar una plataforma de serveis per a 

la gent gran així com proposa desplegar una xarxa pròpia d’equipaments públics 

metropolitans. D’altra banda l’Ajuntament de Sant Joan Despí també posa en 

relleu l’envelliment de la població del seu municipi i exposa que aquesta es 

concentra especialment en barris on els habitatges són més antics i amb 

problemes d’accessibilitat. La capital vallesana de Terrassa esmenta també 

l’envelliment de la seva població, per fer-hi front compten amb el Pla Estratègic 

de la Gent Gran que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones a 

mesura que envelleixen, propiciar la creació d’entorns favorables i accessibles i 

fomentar la salut i el benestar en la vellesa assegurant l'accés universal i 

equitatiu dels serveis essencials. El consistori exposa també que el creixement 

de la seva població es deu principalment a la immigració i no al creixement 

vegetatiu cosa que fa que sigui necessària l’adequació dels serveis públics 

bàsics al municipi.  

En el cas de Badalona l’Ajuntament comenta que a causa de l’elevada 

esperança de vida de les persones, aquestes acumulen diverses patologies 

cròniques i que sovint manquen els recursos per atendre les necessitats d’aquest 
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envelliment de la població. Per combatre-ho el municipi proposa potenciar la 

promoció d’hàbits saludables de forma integral, tant des de l’àmbit privat com 

des de les administracions, amb programes d’atenció a l’envelliment saludable. 

Afirma també cal fer un nou plantejament del model residencial ja que aquest és 

caduc. Altrament l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet veunecessari 

incrementar i potenciar l’atenció, l’assistència i la protecció social de la gent gran 

a través de desplegar una xarxa d’espais lúdics i formatius per a la gent gran 

amb un ateneu com a eix principal. El consistori preveu també aixecar un nou 

equipament d’habitatges dotats amb serveis compartits per a gent gran amb 

rendes baixes a l’antiga escola Miguel Hernández.  

Finalment, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha esmentat la falta de 

formació en les cures de la gent gran i que cal augmentar els programes de 

formació en aquesta matèria. El consistori aposta per utilitzar la tecnologia per 

millorar la qualitat de vida de la gent gran, com ara la domòtica dels habitatges, 

la teleassistència o la telemedicina. L’Ajuntament maresmenc de Mataró té en 

marxa el projecte d’innovació en l’envelliment actiu i les cures anomenat “Mataró, 

ciutat cuidadora”.  

Han estat cinc els municipis que han afirmat que el nombre de naixements als 

seus respectius municipis és baix. Els ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat, 

de Mollet del Vallès i de Sant Joan Despí afirmen que la taxa de natalitat als 

seus territoris és baixa. El municipi de Ripollet també assenyala que al seu 

territori hi ha una natalitat baixa i proposa promoure polítiques de natalitat. 

Finalment l’Ajuntament de Badalona posa de manifest la manca de suport a les 

famílies per tal que puguin tenir fills i d’aquesta manera potenciar la natalitat al 

municipi, proposa doncs establir un projecte d’acompanyament a les famílies, 

ajudes econòmiques directes i fomentar i facilitar la conciliació familiar.  

En relació amb la temàtica de diversitat i immigració han estat quatre els 

municipis que han fet referència a l’alta presència de població estrangera, 

l’Hospitalet de Llobregat explicita que hi ha barris del seu municipi amb una forta 

immigració i que està duent a terme projectes d’integració per la població 

nouvinguda. L’Ajuntament de Mataró afirma que la població del municipi nascuda 

a altres països representa gairebé el 20% de la població total, aquesta supera 

abastament el 30% en el cas d’alguns barris de la ciutat i que el 23,1% dels 

nouvinguts han arribat a la ciutat en els darrers cinc anys. Aquest increment ha 

fet incrementar la vulnerabilitat i la precarietat en aquells barris o zones on s’ha 

establert bona part de la població immigrada estrangera. De la mateixa manera 

el municipi de Terrassa registra un alt percentatge de residents estrangers i 

exposa que aquests es concentren en determinats barris de la ciutat que acaba 

constituint un problema en l’estructura social, i per altra banda el municipi de 

Martorell registra també un alt percentatge de població immigrant i veunecessari 

cobrir els serveis públics i les noves demandes derivades de la diversitat i la 

pluralitat de la ciutadania.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 
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explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

7. Demografia 

7.1. Tercera edat 

Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, 

Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Rubí, 

Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. Sant Joan Despí, Aj. 

Santa Coloma de Gramenet i Aj. Terrassa 

7.2. Natalitat 
Aj. Badalona, Aj. Hospitalet, Aj. Mollet del Vallès, Aj. 

Ripollet i Aj. Sant Joan Despí 

7.3. Diversitat i immigració 
Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mataró i Aj. 

Terrassa 

Taula 7. Problemàtiques sobre demografia dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 

3.1.1.8 Alimentació i comerç 

En aquest vuitè i últim gran bloc s’engloben les necessitats i problemàtiques 

relacionades amb l’alimentació i el sector comerç com a activitat econòmica. La 

primera problemàtica que ha estat compartida per fins a sis municipis diferents 

és la disminució de població ocupada que treballi al sector primari. 

L’Ajuntament de Begues exposa una clara desaparició del sector primari al seu 

municipi així com l’abandonament progressiu dels conreus. El municipi de Gavà 

Infografia 7. Problemàtiques sobre demografia dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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fa necessari un rejoveniment del sector primari i potenciar el Parc Agrari com a 

espai d’activitat econòmica, de gran valor mediambiental i paisatgístic, de la 

mateixa manera al municipi de Granollers hi manca una continuïtat generacional 

en l’agricultura i per fer-hi front s’està impulsant el Pla Estratègic de Palou centrat 

en el sector agrari. L’Ajuntament de Mollet del Vallès per altra banda proposa 

promoure l’accés dels joves al sector agrari per tal de garantir el relleu 

generacional. El municipi de Mataró posa en relleu les dificultats d’accés a 

l’ocupació en el sector primari i ho atribueix principalment a dos motius; per una 

banda la majoria de pagesos que es jubilen no tenen relleu generacional i són 

pocs els fills de pagès que segueixen l’activitat agrícola familiar i per l’altra quan 

algun individu s’hi vol incorporar té problemes per accedir a la terra degut a la 

seva escassetat i cost. L’ajuntament maresmenc ha posat a disposició de la 

població una cinquantena d’horts urbans municipals al Bon Recés cedits en 

concessions de quatre anys i del qual els ciutadans disposen d’una parcel·la de 

50m2 de sòl agrícola per conrear, amb aigua i un magatzem. L’Ajuntament de 

Montcada i Reixac exposa que és bàsica la recuperació del sòl agrícola per tal a 

de produir productes de proximitat, ecològics i de qualitat i que aquesta comporta 

autosuficiència alimentària, fomenta de biodiversitat, actua en la prevenció 

d’incendis forestals, l’ocupació i actua com a factor determinant en la 

conservació del patrimoni natural i arquitectònic. El municipi té en marxa la 

iniciativa “Alimentem Collserola” que té per objectiu reactivar l’activitat agrària en 

l’àmbit d’influència del Parc Natural de la Serra de Collserola i s’està estudiant la 

possibilitat d’implantar aquesta experiència en un altre espai del terme municipal. 

Finalment l’Ajuntament de Terrassa fa necessari un impuls de les zones d’horta i 

les explotacions agrícoles al seu municipi. 

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat manifesta que el Parc Agrari del Baix 

Llobregat compta amb terres abandonades cosa que fa que algunes d’aquestes 

acabin sent ocupades per subparcel·les d’agricultura no professional, per a 

l’ordenació, gestió i protecció d’aquesta zona es va aprovar l’any 2013 el Pla de 

Protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat, elaborat amb la col·laboració del 

Consorci del Parc Agrari i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El municipi està 

treballant per dinamitzar les terres captant pagesos professionals i recuperant 

antigues masies municipals gestionades ara per cooperatives de joves 

agricultors. 

En relació amb l’alimentació i els hàbits de consum l’Ajuntament de Ripollet 

ha explicitat que al municipi es pateix pobresa alimentària, es produeix 

malbaratament alimentari i la territori pateix sobrealimentació, és a dir, es 

consumeixen més aliments dels que són necessaris. Per solucionar aquest 

problema l’Ajuntament de Mataró té en marxa un obrador contra el 

malbaratament alimentari i ofereix tant tallers de cuina d’aprofitament alimentari 

com tallers relacionats amb la prevenció del malbaratament organitzats per la 

Casa Capell. El municipi de Badalona veu primordial assegurar l’alimentació 

suficient a tota la població, per aquest motiu aposta per potenciar projectes 

d’accés a l’alimentació en diferents formats com el banc d’aliments o projectes 

de dinar en companyia.  
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Han estat molts els municipis que veuen essencial dinamitzar l’economia local, 

com el cas de l’Ajuntament de Granollers o l’Ajuntament de Mollet del Vallès que 

fa necessari la reconversió de locals buits que hi ha al centre de la seva ciutat, 

per tal de garantir continuïtat de la seva activitat té en marxa un Pla de 

Revitalització Comercial Local. El consistori de Martorell ha manifestat que té 

dificultats per mantenir la xarxa de comerç als barris més degradats del municipi i 

en especial al barri de la Vila, per revertir-ho té en marxa el Pla d’Impuls del barri 

de la Vila. Així mateix l’Ajuntament de Mataró ha establert un Pla d’Impuls al 

Centre que consisteix en un projecte estratègic de ciutat que té per objectiu 

impulsar polítiques de suport al sector comercial i a la seva reactivació 

econòmica. El municipi de Sant Joan Despí també ha explicitat que hi manca 

comerç de proximitat, especialment pel que fa a l’activitat comercial no 

quotidiana o alimentària, afirma també que hi manquen activitats que dotin 

d’atractiu comercial els principals eixos de la ciutat. Aposten doncs per la 

consolidació d’un Pla d’usos comercials, l’impuls dels mercats municipals i el 

desenvolupament de projectes de ciclologística del comerç destinats al suport 

del comerç local i als paradistes del mercat municipal repartint les comandes a 

domicili en bicicleta. Per altra banda l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

fa necessari fidelitzar el comerç local i treballar per aconseguir un comerç local 

sostenible, apostant per la modernització i l’accessibilitat, per assolir-ho el 

consistori té en marxa, des de l’any 2015, una moneda local anomenada La 

Grama que es pot utilitzar dins d’una xarxa de cooperatives, empreses, 

comerços, associacions, entitats i persones amb l’objectiu que els diners es 

quedin al municipi i circulin durant més temps a la ciutat per afavorir una xarxa 

local sota els principis d’economia social i solidària de proximitat. 

S’ha observat una tendència a la pèrdua del comerç de proximitat per part del 

consistori de l’Hospitalet de Llobregat que fa necessari impulsar-lo, per altra 

banda l’Ajuntament de Mollet del Vallès proposa reconvertir els locals buits que 

són presents al centre de la ciutat i fomentar l’accés dels petits productors als 

circuits de comercialització. El municipi de Mataró destaca que els preus de 

lloguer dels locals comercials són molt elevats i han estat difícils d’assumir en 

temps de pandèmia, afirmen que els comerciants no tenen marge de negociació 

amb els grans tenidors propietaris d’aquests locals per aconseguir una rebaixa 

dels preus. L’ajuntament maresmenc aposta pel Pacte pel Comerç entre el 

consistori i les entitats sectorials del municipi i per donar solució als elevats preus 

dels locals comercials té en marxa un contracte de servei amb l’ICAMAT perquè 

es faciliti informació i assessorament personalitzat sobre les opcions existents 

per afrontar les dificultats de pagament del lloguer de tals establiments. El 

municipi de Santa Coloma de Gramenet proposa enfortir el comerç de proximitat 

i el de Badalona fa necessari potenciar els mercats municipals.  

Han estat cinc els municipis que han fet evidents les necessitats formatives als 

comerços en temes de digitalització esdevinguts pels nous hàbits de compra 

online i distribució a domicili, un d’ells ha estat l’Ajuntament de Mataró que fa 

necessari també la promoció dels productes a les xarxes online. En la mateixa 

línia, l’Ajuntament de Terrassa aposta per  preparar els establiments per a la 
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venda online i donar-los suport en la digitalització i logística dels enviaments a 

domicili a través de visites i formació in situ als establiments. El municipi vallesà 

compta amb una plataforma per donar visibilitat a les botigues de la ciutat en 

forma de pàgina web anomenada Botigues Obertes Terrassa, amb l’objectiu que 

els ciutadans puguin saber quines botigues tenen a la seva disposició, així com 

quin servei ofereixen i quin horari tenen. Els ajuntaments de Sant Joan Despí i 

de Santa Coloma de Gramenet han explicitat la necessitat de donar suport a la 

digitalització dels comerços del seus municipis i el municipi de Mollet del Vallès 

ha detectat una fuita comercial a les plataformes de venda online.  

Pel que fa als hàbits de consum de la població dels municipis enquestats, 

l’Ajuntament de Ripollet vol apostar per el consum de productes de proximitat 

però afirma que al seu municipi hi manca una xarxa de productes ecològics a 

preus assumibles per bona part de la població, per contrarestar-ho el consistori 

té en marxa el projecte d’un mercat ecològic d’economia circular. L’Ajuntament 

de Mataró destaca el projecte Collits a casa que tracta d’identificar els productors 

i pagesos que tenen parada als mercats del municipi per tal de fomentar el 

consum de proximitat, el producte de temporada, la sostenibilitat i la qualitat. A la 

vegada compta amb l’obrador contra el malbaratament, un projecte per potenciar 

el consum de productes de km 0, mantenir la traçabilitat dels productes locals i 

un projecte de compostatge comunitari. 

En relació amb els hàbits alimentaris de la població l’Ajuntament de Mataró 

evidencia que hi ha una manca d’estratègia personalitzada per als establiments 

alimentaris en relació al foment de bons hàbits saludables que vagi més enllà de 

les inspeccions sanitàries. De la mateixa manera l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès exposa la necessitat de conscienciar la població sobre hàbits 

d’alimentació saludables. El municipi de Badalona afirma que mantenir una 

alimentació suficient i variada és un dret fonamental, així com un dels principals 

factors protectors contra la desnutrició, les malalties metabòliques, endocrines o 

reumàtiques. Fa necessari doncs assegurar l’accessibilitat a diferents comerços i 

limitar el nombre de comerços amb alimentació únicament processada en 

territoris d’alta vulnerabilitat. 

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

8. Alimentació i 

comerç 

8.1. Sector primari 

Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Granollers, Aj. Mataró, Aj. 

Mollet del Vallès, Aj. Montcada i Reixac, Aj. Sant Feliu 

de Llobregat i Aj. Terrassa 

8.2. Aliments Aj. Badalona, Aj. Mataró i Aj. Ripollet 

8.3. Comerç i economia 

Aj. Badalona, Aj. Granollers, Aj. Hospitalet de 

Llobregat, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Martorell, Aj. Mataró, 

Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa Coloma de Gramenet i 

Aj. Terrassa 

8.4. Hàbits de consum 
Aj. Badalona, Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès i Aj. 

Ripollet 

Taula 8. Problemàtiques sobre alimentació i comerç dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 

 

Infografia 8. Problemàtiques sobre alimentació i comerç dels ens locals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.2 Problemàtiques detectades a escala supralocal 

3.1.2.1 Infraestructures i metabolisme urbà 

Pel que fa a les problemàtiques i necessitats detectades a l’àmbit supralocal 

relacionades amb les infraestructures ferroviàries el Consell Comarcal del 

Maresme ha afirmat la necessitat de millorar la infraestructura ferroviària de la 

línia R1 al seu pas per la comarca ja que es troba ubicada molt propera a la línia 

de costa i quan es produeixen forts temporals incrementats pel canvi climàtic la 

via s’esberla, també demana augmentar la freqüència de pas i allargar-ne les 

andanes, com a l’estació d’Arc de Triomf de Barcelona, perquè permeti la 

circulació i aturada de trens dobles. Per altra banda el Consorci del Besòs fa 

necessària la prolongació del tramvia fins al municipi de Badalona i que és 

necessària obrir un nou procés de reflexió sobre la línia ferroviària R1, planteja si 

cal mantenir l’alternativa proposada de trasllat o si es pot millorar l’emplaçament 

actual. El Consell Comarcal del Vallès Oriental explicita que l’actual oferta de 

serveis de transport públic està condicionada pels dèficits infraestructurals, un 

dels casos que exposen és la via única de la línia ferroviària R3 i el coll d’ampolla 

d’accés ferroviari a la ciutat de Barcelona. Finalment el Consell Comarcal del 

Baix Llobregat insta a fer realitat el Metro del Delta per connectar Barcelona amb 

Cornellà, Sant Boi, Viladecans i Gavà.  

A continuació s’exposaran les problemàtiques relacionades amb les 

infraestructures viàries, en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Llobregat 

ha exposat que existeixen polítiques territorials i d’infraestructures que afecten el 

territori que fa molt de temps que estan programades però que no han estat 

executades, d’entre les grans infraestructures pendents en destaquen la 

connexió entre l’A-2 i l’AP-7 per una millor connexió entre el Baix Llobregat i el 

Vallès Occidental, la finalització de la B-40 entre els municipis d’Abrera i de 

Terrassa i la connexió de la C-32 amb la Ronda Litoral. Exposen la necessitat de 

reclamar a les administracions competents les actuacions programades i no 

executades, la finalització de les infraestructures de transport i comunicació 

encara pendents així com amb la necessitat de seguir vetllant per un nivell 

d’inversions suficient que garanteixi la competitivitat a través de les 

infraestructures necessàries així com.  

Relacionat amb les vies ciclables del territori han estat quatre les institucions 

supralocals que han explicitat la necessitat d’ampliar-les o millorar-les. El 

Consorci del Besòs exposa la necessitat de completar les cicló-vies Vallès-

Barcelona als marges del riu Besòs i el Consorci Besòs Tordera aposta per 

desenvolupar el projecte de cicloturisme de la Ruta EuroVelo 8 o Ruta 

Mediterrània, per tal de connectar Barcelona amb la resta de països europeus. El 

Consell Comarcal del Maresme fa necessari finalitzar les vies ciclables que 

connectin els municipis de Barcelona i de Blanes així com donar continuïtat al 

passeig marítim, permetent d’aquesta manera una mobilitat amable entre els 

municipis sense haver d’utilitzar la via rodada. Finalment el Consell Comarcal del 
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Baix Llobregat  revindica una xarxa potent de carrils bici, impulsar la creació de 

bicivies, reforçar el projecte ja existent de Bicibox com a servei d’aparcament de 

bicicletes protegit a l’àmbit metropolità a fi d’afavorir la mobilitat sostenible i 

saludable entre municipis. 

Han estat tres els organismes que han evidenciat una manca de connectivitat 

entre zones del territori properes al mar i zones properes a la muntanya, com el 

cas del Consell Comarcal del Maresme i la vegueria del Penedès-Garraf, 

aquesta última ha afirmat que hi ha molts pobles que queden allunyats dels 

grans eixos de comunicació viaris i ferroviaris. El Consorci del Besòs ha afirmar 

que manca completar els eixos verticals (mar-muntanya) de servei d’autobús als 

marges del riu Besòs.  

Relacionat amb les infraestructures viàries el Consell Comarcal del Maresme fa 

necessària la permeabilització de la via C-32 ja que bona part dels passos que 

travessen aquesta via i que són emprats pels vehicles, no tenen qualitat per a 

ser utilitzats pels vianants, cal doncs permeabilitzar aquesta via i la línia de 

ferrocarril del Maresme amb passos soterrats. El consell comarcal també exposa 

com a necessari reinvertir recursos en mobilitat sostenible i noves 

infraestructures que millorin l’actual sistema de mobilitat. Pel que fa al trànsit, la 

vegueria del Penedès-Garraf ha afirmat que pel seu territori discorren molts 

camions de mercaderies de llarga distància, sobretot per les carreteres AP-7, A-2 

i AP-2. En la mateixa línia el Consell Comarcal del Vallès Oriental exposa que la 

seva és una comarca de pas el que suposa força trànsit de mercaderies i que 

existeix un dèficit d’inversions a la comarca en matèria de mobilitat i en el context 

metropolità. És per aquest motiu que s’està treballant en un estudi per al trasllat 

de l’estació de mercaderies del Vallès Oriental. Pel que fa al Consell Comarcal 

del Vallès Occidental exposa que el Vallès genera i atrau més del 40% de la 

mobilitat entre els municipis de la regió metropolitana de Barcelona i conté el 

45% del seu trànsit, tal com recull el Pla Especial de Mobilitat de l’any 2020, per 

donar-hi solució proposa doncs promoure nous models de mobilitat. D’altra 

banda el Consell Comarcal del Baix Llobregat exposa que la mobilitat sostenible 

ha de ser un element de vertebració del territori i que és necessària una nova 

revisió d eles infraestructures de mobilitat i connectivitat amb el conjunt de la 

comarca i del país. La visió estratègica comarcal per als pròxims anys es vasa 

en una xarxa de municipis que fomentin hàbits de distàncies curtes i mobilitat 

saludable.  

Han estat dues les institucions que han fet referència a la presència de peatges 

als seus respectius territoris un d’ells ha estat el Consell Comarcal del Maresme 

que reclama millorar l’actual sistema de mobilitat i que esperem una m illora amb 

la fi de la concessió dels peatges pel mes d’agost de 2021. La fi d’aquesta 

concessió a l’autopista C-32 farà que n’augmenti el trànsit i amb això la 

contaminació acústica, per revertir-ho tenen prevista una impermeabilització amb 

plaques sonores. La vegueria del Penedès-Garraf també ha posat en relleu 

l’elevat preu dels peatges de la via C-32.  
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Fins a cinc entitats supralocals han fet referència a problemàtiques i necessitats 

relacionades amb el servei de transport públic del seu territori, el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat per exemple,  insta a millorar la freqüència de pas 

dels tres de rodalies així com instar a les administracions competents a continuar 

fent esforços a fi d’incrementar la freqüència de pas del transport públic 

especialment en aquelles zones o dates amb més demanda. Demana també a 

les administracions competents que tots els municipis de la comarca puguin 

integrar-se en la zona tarifària 1 del transport metropolità. El Consell Comarcal 

del Vallès Oriental per altra banda afirma que l’oferta de serveis de transport 

públic és poc competitiva en el context metropolità i que aquesta està 

condicionada, com ja s’ha comentat amb anterioritat, pels dèficits 

infraestructurals. El consell vallesà també ha observat que hi ha dificultats i 

mancances a l’hora de prestar serveis de transport públic en les zones on el 

poblament és dispers i que s’han de tenir en compte el punt de vista de la gestió 

de la demanda en la planificació de la mobilitat (teletreball, autocontenció o 

noves tecnologies). Fan necessari doncs reorganitzar el servei de transport 

públic amb l’objectiu de garantir l’accés a centres especials de treball, centres 

ocupacionals i centres de dia d’atenció a persones amb discapacitat. La vegueria 

del Penedès-Garraf té previst millorar el transport públic ferroviari, l’autobús 

exprés així com les seves tarifes, horaris i connexions a través d’una autoritat del 

transport metropolità Penedès. En aquest sentit el Consell Comarcal del 

Maresme exposa la necessitat de millorar el transport públic a nivell comarcal i la 

gestió integral del transport a la demanda, per fer-ho possible el passat mes de 

març el consell es va adherir a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el 

Transport Urbà (AMTU) que s’encarregarà d’assessorar tècnicament el consell 

per concretar i prioritzar actuacions en matèria de mobilitat i en el disseny de 

projectes que millorin l’oferta i els temps de trajecte en transport públic. El 

Consell Comarcal del Vallès Occidental comenta que pateix una elevada 

mobilitat interna dins de la zona del Vallès però que en aquesta mobilitat l’ús del 

transport públic és molt reduir, només representa un 13% dels desplaçaments. 

Finalment l’associació FEM Vallès comenta que existeix una infradotació 

d’infraestructures i serveis de transport públic a l’àrea del Vallès i posa en relleu 

la manca de participació d’autoritats perifèriques en la direcció de l’Autoritat del 

Transport Metropolità. En aquest sentit proposen la creació d’una Autoritat de 

Transport Metropolità-Vallès per a la coordinació del bus urbà i interurbà seguint 

el model del Camp de Tarragona, així com la creació d’una Autoritat del 

Transport Públic de Catalunya (ATPC) d’escala catalana que assumiria un 

plantejament d’escala territorial basat en la prioritat dels serveis i que objectivaria 

la demanda de mobilitat metropolitana a escala de tot el país.  

En relació amb les problemàtiques relacionades amb la gestió de residus el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat proposa la creació d’una política comuna de 

gestió de residus i treballar conjuntament en la recerca dels millors sistemes de 

recollida del servei de recollida selectiva. Suggereix establir un sistema de 

benchmarking i bones pràctiques en matèria de reciclatge i gestió de residus al 

Baix Llobregat. El Consell Comarcal del Maresme aposta per la digitalització del 
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sistema de recollida de residus sòlids urbans, unificant la recol·lecció i amb això 

abaratir-ne els costos. Finalment el Consell Comarcal del Vallès Occidental 

evidencia una necessitat d’augmentar el percentatge de residus reciclats i 

proposa reforçar l’actuació des de la responsabilitat col·lectiva. 

El Consorci del Besòs-Tordera, el Consorci del Besòs i el Consell Comarcal del 

Maresme reclamen una millora de les infraestructures blaves. El Consorci del 

Besòs-Tordera posa de manifest el mal estat dels claveguerams municipals, 

mancats de capacitat, envellits i amb poc manteniment. El Consorci del Besòs 

reclama una millora de la qualitat de l’aigua del Besòs a través d’actuacions en 

plantes depuradores i sobreeixidors que aboquen al riu, la construcció i 

optimització de tancs de tempesta i la intensificació de la depuració difosa per 

mitjans naturals. Per altra banda el Consorci del Besòs proposa també 

reaprofitar les aigües freàtiques dels municipis per a ús industrial. El Consell 

Comarcal del Maresme proposa i estudia traslladar les infraestructures de 

sanejament d’aigua (clavegueram i aigües brutes en alta) a l’interior del territori i 

fa necessària una inversió econòmica per fer autosuficient la gestió i el 

tractament de residus d’aigües residuals a nivell comarcal. Proposa també, igual 

que el Consorci del Besòs, reutilitzar les aigües terciàries per a ús industrial i per 

subministrar rec als conreus i regenerar els pous en origen que permetessin una 

reserva d’aigua estable durant tot l’any, ja que aquests són hídricament 

deficitaris. Per últim el Consell Comarcal del Baix Llobregat proposa estudiar la 

viabilitat de que el consell comarcal gestioni la xarxa d’abastament en alta dels 

vuit municipis de la comarca que no pertanyen a l’àrea metropolitana de 

Barcelona.  

Les institucions enquestades han manifestat problemes relacionats amb la 

mobilitat, el Consell Comarcal del Maresme ha manifestat la poca autocontenció 

de la mobilitat al seu territori la necessitat que la població treballi i resideixi a la 

comarca. Per altra banda el Consell Comarcal del Baix Llobregat proposa 

millorar la mobilitat laboral a través del foment de la redacció de Plans de 

Desplaçament d’Empresa i insta a potenciar polítiques de millora de la seguretat 

en els desplaçaments per anar i tornar de la feina, a l’àmbit municipal i a les 

empreses, en aquest sentit proposa un pla de millora de la mobilitat dels 

polígons industrials del Baix Llobregat.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

1. Infraestructures i 

metabolisme urbà 

1.1. Infraestructures ferroviàries 
Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Maresme i 

CC Vallès Oriental 

1.2. Infraestructures viàries 
Consorci del Besòs, Consorci Besòs-Tordera, CC Baix 

Llobregat, CC Maresme i Vegueria Penedès-Garraf 

1.3. Transport públic 

CC Baix Llobregat, FEM Vallès, CC Maresme, CC 

Vallès Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

1.4. Gestió de residus CC Baix Llobregat, CC Maresme i CC Vallès Occidental 

1.5. Infraestructures blaves 
Consorci del Besòs, Consorci Besòs-Tordera, CC Baix 

Llobregat i CC Maresme 

1.6. Mobilitat CC Baix Llobregat i CC Maresme 

Taula 9. Problemàtiques sobre infraestructures i mobilitat dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 

Infografia 9. Problemàtiques sobre infraestructures i mobilitat dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.2.2 Emergència ambiental i riscos 

En aquest segon bloc s’exposaran les problemàtiques i necessitats detectades 

per part de les institucions enquestades en matèria d’emergència ambiental i els 

riscos que se’n deriven, un d’ells la contaminació ambiental. La problemàtica 

de la contaminació atmosfèrica s’ha repetit per fins a tres institucions, un d’ells 

ha estat el Consell Comarcal del Vallès Occidental que ha exposat que a la seva 

comarca s’han detectat algunes zones on al voltant d’un 20% de la població es 

troba exposada a nivells d’emissions superiors als límits anuals fixats per la Unió 

Europea i l’Organització Mundial de la Salut i on el transport n’és un dels 

emissors significatius i en quant a les partícules PM10, gran part de la població 

està exposada per sobre dels valors recomanats per la OMS (20 µm/m3). 

Exposen que la mobilitat interurbana és responsable d’un important percentatge 

de les emissions de contaminants associades a la mobilitat i calculen que el 70% 

de les emissions associades a la mobilitat provenen de desplaçaments interns o 

amb origen o amb destí al Vallès. Les zones que tenen un major índex de 

població exposada a nivells superiors a les mitjanes anuals recomanades de 

diòxid de nitrogen (NO2) coincideixen amb eixos de mobilitat interurbana. Per 

revertir aquesta situació compten amb el Pla Comarcal per la qualitat de l’aire del 

Vallès Occidental. En la mateixa línia el Consell Comarcal del Vallès Oriental té 

com a repte millorar la qualitat i contaminació de l’aire associada a les emissions 

provinents del transport urbà. Com que el fenomen no entén de límits 

administratius proposa un pla supramunicipal de millora de la qualitat de l’aire del 

Vallès Oriental i ha declarat vuit municipis com a zona d’especial protecció de 

l’ambient atmosfèric. Per últim el Consell Comarcal del Baix Llobregat proposa 

que es garanteixin programes d’ajut als municipis que tenen, en el seu terme 

municipal o molt a prop, grans emissors de contaminació per a que puguin 

desenvolupar plans locals de qualitat de l’aire.  

Un altre de les problemàtiques ha estat la contaminació acústica, d’aquesta se 

n’han fet ressò dues entitats supralocals; el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

i el Consell Comarcal del Maresme. Aquest últim ha explicitat la contaminació 

que pateixen els camps de conreu degut a la utilització de productes químics i 

que amb la fi de la concessió dels peatges de l’autopista C-32 el trànsit 

augmentarà el que suposarà també un augment dels nivells de contaminació 

acústica, es preveu revertir però amb la instal·lació de plaques sonores al llarg 

de la via. Finalment la contaminació del medi marí ha estat mencionat per dues 

entitats; el Consorci del Besòs ha posat en relleu la contaminació de les platges 

entre la desembocadura del riu Besòs i el port de Badalona, per resoldre-ho 

tenen redactat l’avantprojecte de descontaminació de les platges. Per altra 

banda el Consorci Besòs-Tordera afirma que quan plou, les xarxes de 

clavegueram recullen l’aigua d’escorrentia i aquesta contaminació no es trasllada 

a les depuradores, sinó que es vessa al medi receptor (riu i mar), provocant un 

mal estat de les platges i el deteriorament de la vida aquàtica, en aquest sentit 

proposen Plans Directors integrals de sanejament de tots els sistemes implicats.   
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En segon lloc les entitats enquestades també han posat de manifest 

problemàtiques relacionades amb els efectes del canvi climàtic en el medi 

ambient, la vegueria del Penedès-Garraf ha apuntat que la regressió del litoral i 

la pèrdua de sorra a les platges és cada vegada més evident i que estan 

constatant que el canvi climàtic té una afectació directa al conreu de la vinya. Per 

donar resposta a l’accelerada regressió del litoral nombrosos municipis de la 

costa central catalana s’han adherit al Pacte de Coma-ruga d’Adaptació al Canvi 

Climàtic. El Consell Comarcal del Maresme ha observat també una degradació 

de la línia de costa degut als temporals que afecten les zones que es troben a 

primera línia com ara càmpings o zones de conreus, fa necessària doncs una 

regeneració d’aquest territori i augmentar la protecció artificial per disminuir 

l’impacte causat pels temporals. El consell maresmenc ha posat en relleu les 

inundacions, cada vegada més constants, de les rieres i la degradació forestal 

que pateix el seu territori, assegura que ⅓ de la comarca del maresme és sòl 

forestal on hi manca una bona gestió i una explotació eficaç d’aquestes terres 

perquè no quedin abandonades i n’incrementi el risc d’incendi. Per fomentar 

l’explotació d’aquesta superfície arbrada que proposen utilitzar-la per a generar 

biomassa, no per fer-ne negoci, sinó per gestionar de forma efectiva els terrenys. 

Aprofiten també per evidenciar la falta de finançament per impulsar polítiques de 

mitigació contra el canvi climàtic. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té per 

davant un repte amb l’equilibri hídric i la necessitat de millora de la capacitat de 

resiliència en episodis climatològics extrems com ara períodes des de sequera, 

inundacions o onades de calor que s’han vist intensificades amb el canvi climàtic. 

Afirma també que progressivament estan observat una pèrdua del sòl agrari, 

acompanyat d’erosió i una pèrdua de qualitat dels sòls. Actualment el consell 

comarcal té en marxa la redacció del Pla Comarcal d’adaptació al canvi climàtic 

del Vallès Oriental. El Consell Comarcal del Baix Llobregat insta a la Generalitat 

de Catalunya a participar en la redacció d’un Pla de Transició Ecològica i 

Adaptació al Canvi Climàtic a nivell comarcal. Exposa que seria interessant 

explorar i inventariar les dades relacionades amb el canvi climàtic a la comarca 

del Baix Llobregat dins el marc de l’Observatori Comarcal, per tal de poder 

avaluar els impactes causats pel canvi climàtic i identificar els sistemes naturals, 

urbans i econòmics més vulnerables. Finalment el Consorci del Besòs exposa la 

presència de contaminació de les platges entre la desembocadura del Besòs i el 

port de Badalona i demana reforçar les contencions enfront l’augment del nivell 

del mar en la mateixa zona. Per revertir la situació tenen en marxa estudis per a 

la reconstrucció del front marítim afectat. El consorci afirma també que la zona 

del marge esquerra del riu Besòs, a l’alçada del municipi de Sant Adrià de 

Besòs, s’està convertint en una zona inundable debut al gàlib insuficient ubicat al 

pont del ferrocarril a la desembocadura.  

Una altra de les problemàtiques detectades per part de les entitats supralocals 

ha estat la necessitat d’implantar un nou model energètic, el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental ha plantejat el repte de la transició energètica i com a 

proposta presenta el Servei comarcal de gestió energètica i d’aigua (GEA) que 

treballa per l’assessorament i la cooperació en la compatibilitat energètica dels 
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ajuntaments de la comarca per tal de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i 

d’aigua. En la mateixa línia el Consell Comarcal del Vallès Occidental  aposta per 

l’impuls de les polítiques de transició energètica. Finalment el Consell Comarcal 

del Baix Llobregat exposa que s’ha de parar especial atenció a la transició 

energètica mitjançant la generació d’energies sostenibles, impulsar polítiques de 

transició energètica i proposen crear un comitè comarcal sobre transició 

energètica per coordinar accions al territori. 

Han estat cinc les institucions que han fet palès en implantar captadors d’energia 

a través de plaques fotovoltaiques en equipaments públics o en polígons 

industrials. El consorci del Besòs proposa introduir captadors solars als polígons 

d’activitat econòmica i proposa instal·lar captadors solars a l’antiga central 

tèrmica de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Consell Comarcal del 

Vallès Oriental planteja la substitució de cobertes industrials de fibrociment per 

plaques de producció fotovoltaica i una transició energètica efectiva a les 

indústries a través de la implantació de la producció fotovoltaica en clau de 

millora de la competitivitat i millora ambiental, així com el desenvolupament de 

nous models de negoci i noves oportunitats associades a la transició energètica. 

En la mateixa línia el Consell Comarcal del Maresme aposta per la implantació 

d’energies renovables a través d’instal·lar plaques fotovoltaiques en 

equipaments municipals i proposa també la necessitat de mancomunar els 

serveis públics que es presten a nivell comarcal. El Consell Comarcal de Baix 

Llobregat la necessitat d’implementar energies renovables a les administracions 

de la comarca, en aquest sentit està treballant en la redacció d’avantprojectes 

d’obres d’implantació d’energies renovables i promoció de la contractació, 

consum i generació d’energia verda. La vegueria del Penedès-Garraf treballa 

també seguint aquesta línia, en la implantació d’energies renovables, però 

remarcant que la implantació d’aquestes energies verdes no suposin la pèrdua 

de sòl agrícola. 

Al mateix temps el Consell Comarcal del Baix Llobregat fa necessari treballar per 

desenvolupar, juntament amb els diferents ajuntaments i l’àrea metropolitana de 

Barcelona, una potent xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i 

definir un pla comarcal estratègic de punts de recàrrega.  

Actualment l’emergència energètica és present en bona part de la població dels 

territoris de la regió metropolitana de Barcelona, per impulsar projectes el 

Consell Comarcal del Vallès Occidental treballa en la Taula comarcal de pobresa 

energètica. El Consorci del Besòs evidencia que la majoria de barris del Besòs 

pateixen pobresa energètica en matèria d’habitatge. El Consell Comarcal del 

Baix Llobregat reivindica les inversions necessàries a les empreses 

subministradores per evitar els talls de subministraments elèctrics a tots els 

municipis de la comarca. I d’altra banda, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

fa necessari un abordatge global i directe entre l’administració competent i les 

empreses subministradores per acabar amb la pobresa energètica.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 
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explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 

 

 

Temàtica Subapartat Ubicació 

2. Emergència 

ambiental i riscos 

2.1. Contaminació ambiental 

Consorci del Besòs, Consorci del Besòs-Tordera, CC 

Baix Llobregat, CC Maresme, CC Vallès Occidental i 

CC Vallès Oriental 

2.2. Efectes del canvi climàtic en el 

medi ambient 

Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Maresme, 

CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

2.3. Nou model energètic 

Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Maresme, 

CC Vallès Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

2.4. Emergència energètica 
Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Vallès 

Occidental i CC Vallès Oriental 

Taula 10. Problemàtiques sobre emergència ambiental i riscos dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 

 

Infografia 10. Problemàtiques sobre emergència ambiental i riscos dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.2.3 Governança, coordinació i col·laboració publicoprivada 

El tercer bloc s’ha dividit en fins a cinc subapartats, el primer d’ells està 

relacionat amb la participació ciutadana i en com cinc del territoris supralocals 

enquestats n’han fet referència. En primer lloc la vegueria del Penedès-Garraf ha 

detectat que la participació ciutadana en població nouvinguda és baixa i el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental ha afirmat que existeix una difícil relació 

que sigui realment participativa amb els ciutadans de la comarca i que hi ha una 

falta d’innovació en la participació i representació social en els processos de 

definició, desenvolupament i seguiment de polítiques publiques. Aquest últim 

també ha esmentat la necessitat de garantir l’accés a tota la ciutadania a 

participar dels canvis de la seva societat i acompanyar-los en la gestió i la relació 

telemàtica amb l’administració pública per fer-ho possible. Per altra banda el 

Consell Comarcal del Baix Llobregat proposa cooperar amb els ajuntaments en 

la creació d’una plataforma digital de participació on la ciutadania pugui opinar, 

proposar o deliberar sobre les actuacions locals que es duguin a terme. En una 

altra línia el Consorci Besòs-Tordera ha explicitat una manca de participació 

ciutadana en educació ambiental i el Consell Comarcal del Vallès Occidental 

proposa com a iniciativa donar impuls a nous projectes i espais de coordinació i 

participació comarcals.  

Pel que fa a la coordinació entre les diferents institucions el Consorci del Besòs, 

per una banda, ha observat que hi ha una falta de lideratge el els projectes 

estratègics per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de 

Catalunya. Explicita també la falta de coordinació institucional en alguns àmbits 

així com la manca de projectes conjunts a partir de diagnòstics compartits. 

Segons el Consorci del Besòs haurien d’existir espais de coordinació sectorials 

entre districtes de Barcelona que toquen el Besòs amb els ajuntaments de 

Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs per temes 

comuns. La vegueria del Penedès-Garraf per altra banda ha afirmat que les 

dificultats són presents en la coordinació institucional. Per l’associació FEM 

Vallès el principal problema institucional a escala catalana és el fet provincial, 

exemplificat per les diputacions, les quals limiten la possibilitat de la 

regionalització de Catalunya. Finalment el Consell Comarcal del Vallès 

Occidental ha posat sobre la taula la falta de cooperació intermunicipal.  

Han estat tres els territoris que han afirmat que pateixen problemàtiques 

derivades de la col·laboració entre agents públics i privats, un d’ells ha estat 

el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha evidenciat una desvinculació entre el 

sector privat i les administracions públiques i fa necessari un apropament amb el 

sector privat per identificar oportunitats i comptar amb operadors capaços de 

donar resposta a aquestes necessitats des de l’eficiència, la qualitat i el valor 

social. El Consell Comarcal del Maresme ha afirmat que l’articulació 

publicoprivada al seu territori és molt feble ja que històricament s’ha apostat per 

l’emprenedoria. Per altra banda el Consorci del Besòs ha exposat la dificultat en 
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organitzar la col·laboració entre agents privats, un exemple de futur és la 

consolidació del Hub de les Tres Xemeneies, una col·laboració publico-privada. 

Una altra de les problemàtiques que les entitats  exposen com a element de 

millora és la coordinació entre les administracions públiques i la ciutadania, 

el Consell Comarcal del Vallès Occidental aposta per incorporar metodologies, 

eines i recursos que redueixin el distanciament de la ciutadania cap als governs 

locals. El Consell Comarcal del Baix Llobregat per altra banda fa necessari 

cooperar amb els diferents ajuntaments per garantir una bona atenció ciutadana 

digital a col·lectius i persones amb dificultats per emprar-les i a la vegada 

impulsar conjuntament una estratègia de transformació digital dels municipis del 

Baix Llobregat. També afirma que seria pertinentrevisar l’ordenança de 

l’administració electrònica del Consell Comarcal per a millorar i agilitzar els 

serveis electrònics que s’ofereixen i a partir d’aquí facilitar eines d’orientació i 

d’informació a entitats, ciutadania i empreses per accedir al catàleg electrònic de 

serveis públics del consell comarcal. El Consell Comarcal del Maresme exposa 

que s’hauria d’apostar per centralitzar els serveis per tal de fomentar 

l’administració electrònica i finalment el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

comenta que una de les problemàtiques de l’administració pública és la rigidesa, 

la lentitud i les dificultats que tenen per adequar les respostes als canvis de la 

societat.  

Han estat tres les institucions que han fet referència a l’escala de treball a l’hora 

d’abordar problemàtiques que es repliquen a bona part del territori de la regió 

metropolitana de Barcelona. La plataforma FEM Vallès afirma que avui en dia a 

Catalunya és possible el ple reconeixement del fet metropolità però que calen 

competències metropolitanes a diferents escales, l’entitat va proposar la creació 

de l’Àrea Vallès com a millora de la governança de la regió metropolitana, i com 

a proposta institucional plantegen dos únics nivell polítics i de govern; els 

municipis i la Generalitat de Catalunya. L’associació també va plantejar la 

demanda de la vegueria o regió del Vallès i ha proposat un model territorial i de 

governança basat en la consolidació de districtes metropolitans. El Consell 

Comarcal del Maresme veu  necessari que els municipis pensin i actuïn en clau 

territorial i no es limitin a fer polítiques territorials a curt termini amb una visió 

única del seu territori. Finalment el Consell Comarcal del Baix Llobregat fa 

necessari desenvolupar una planificació coordinada amb el Pla d’Actuació 

Metropolita (PAM), document que guia l’acció del Govern metropolità per al 

mandat 2019-2023 on es recullen els objectius de caire estratègic que guiaran 

les actuacions que s’efectuaran mentre duri el mandat i que s’ha elaborat entre 

les diferents forces polítiques a partir de l’Acord de Govern. El Consell Comarcal 

també aposta per estendre aquesta coordinació als vuit municipis de la comarca 

que no formen part de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

3. Governança, 

coordinació i 

col·laboració 

publicoprivada 

3.1. Participació ciutadana 

Consorci del Besòs-Tordera, CC Baix Llobregat, CC 

Vallès Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

3.2. Coordinació 
Consorci del Besòs, FEM Vallès, CC Vallès Occidental i 

Vegueria Penedès-Garraf 

3.3. Col·laboració publicoprivada Consorci del Besòs, CC Maresme i CC Vallès Oriental 

3.4. Coordinació AAPP-ciutadania 
CC Baix Llobregat, CC Maresme, CC Vallès Occidental 

i CC Vallès Oriental 

3.5. Escala de treball CC Baix Llobregat, FEM Vallès i CC Maresme 

Taula 11. Problemàtiques sobre emergència governança, coordinació i col·laboració publicoprivada dels ens supralocals 
consultats. Font: Elaboració pròpia 

 

Infografia 11. Problemàtiques sobre emergència governança, coordinació i col·laboració publico-privada dels ens supralocals 
consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.2.4 Indústria, ocupació, innovació i formació 

A continuació es presenta el quart bloc i s’iniciarà amb les problemàtiques i 

necessitats detectades al territori relacionades amb el sector de la indústria i 

més concretament amb els polígons d’activitat econòmica del sector indústria. El 

Consell Comarcal del Vallès Oriental ha evidenciat que els polígons d’activitat 

econòmica del seu territori estan mancats d’algunes infraestructures bàsiques i 

disposen d’un asfaltat, unes voreres i un enllumenat amb condicions deficients 

que sovint no compleixen amb la seguretat vial mínima per a la mobilitat dels 

vehicles i els vianants, en aquesta línia fa també necessària la millora de 

l’accessibilitat i les condicions d’urbanització als PAE’s. Per assolir-ho té en 

marxa un estudi de millora de les condicions d’urbanització, accessibilitat i 

mobilitat en aquests polígons. El consell vallesà aposta per atraure nous perfils 

professionals per tal de donar resposta a les demandes d’ocupació del territori, 

posar en valor la comarca com a territori per a oportunitats en la captació 

d’empreses i grups d’inversió orientades a les noves necessitats i reindustrialitzar 

la comarca, enfortint la seva gran diversificació i preparar el territori per atendre 

les necessitats actuals i futures. Proposen doncs engegar accions de promoció i 

màrqueting industrial per a la captació de noves empreses als seus PAE’s i 

treballar per la creació de la marca Vallès Oriental Industrial. Per tal de 

promocionar la col·laboració, treballar conjuntament i establir sinergies entre les 

empreses ubicades als PAE’s de la comarca compten amb la plataforma 

Marketplace Vallès Oriental que té per objectiu garantir que les empreses 

treballin conjuntament i es puguin crear sinergies entre elles. A la plataforma en 

qüestió es recullen ofertes i demandes de productes o serveis d’empreses de 

diferents àmbits, aquesta col·laboració fa que alguns dels processos de les 

empreses siguin més eficients i amb això els permeti reduir els costos. En 

aquesta línia proposen consolidar un sistema d’informació complet i actualitzat 

sobre els polígons d’activitat econòmica com a eina bàsica d’accés a la 

informació per aquells que hi tenen una relació directa. Per altra banda el mateix 

consell comarcal exposa que existeixen diferents realitats fiscals entre els 

ajuntaments de la comarca cosa que fa que es resti competitivitat al territori i 

augmenta la competència entre municipis. Com a iniciativa per solucionar 

aquesta problemàtica proposen consolidar una homogeneïtzació i harmonització 

fiscal al conjunt de la comarca en les taxes que s’apliquen a les empreses 

establertes als PAE’s del territori. La vegueria del Penedès-Garraf exposa que 

els polígons industrials del seu territori estan obsolets i que hi manca capacitat 

per atraure grans inversions i funcionar com a “hub”. El Consell Comarcal del 

Maresme ha explicitat que alguns dels polígons industrials de la seva comarca 

estan inacabats i/o degradats, afirmen que tenen poca capacitat de gestió dels 

polígons industrials ja que el sòl industrial és molt car i escàs. Avui en dia 

aquests espais, antic sòl industrial, s’han convertit en grans centres comercials 

on principalment s’hi desenvolupa activitat comercial. Finalment el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat proposa un Pla de Millora de la Mobilitat dels 

polígons industrials de la comarca que estigui en concordança amb el Pacte del 
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Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social que dona resposta a 

l’escenari de quatre crisis simultànies; una crisi sanitària, una crisi social, una 

crisi econòmica i una crisi climàtica. Al mateix temps el consell comarcal proposa 

impulsar plans d’actuació d’indústria 4.0 amb línies d’assessorament i formació a 

empreses per tal de redefinir models de negoci, desenvolupar productes més 

sostenibles, automatitzar processos, vincular les empreses amb el territori, 

millorar la traçabilitat dels processos amb sistemes de gestió o proporcionar 

formació en matèria digital a les empreses. A la vegada insta a les 

administracions públiques competents a atraure indústria 4.0 equilibrant l’oferta 

de sòl i garantint bones xarxes de comunicació i logística.  

Han estat dues les entitats supralocals que han fet referència a la deslocalització 

de les empreses, per una banda la vegueria del Penedès-Garraf ha comentat 

que des de fa uns anys, degut als canvis en el sector de l’automòbil i 

especialment en la transició cap al vehicle elèctric, estan presenciant la 

deslocalització i tancament d’indústries lligades al sector de l’automòbil, per fer-hi 

front destaquen el Pla de desenvolupament del sector auxiliar de l’automòbil. Per 

altra banda el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha exposat que tenen 

dificultats en la lluita contra la deslocalització d’empreses i la retenció de les 

inversions existents, per tal de donar suport al sector industrial estan elaborant 

un treball d’estudi i potenciació del sector químic com a sector estratègic per al 

desenvolupament econòmic del Vallès Oriental.  

De les problemàtiques relacionades amb l’ocupació la vegueria del Penedès-

Garraf ha afirmat que al seu territori hi ha una manca de capacitació tecnològica 

en la població i proposa unificar en un portal web totes les borses de treball 

municipals de l’àmbit de la vegueria. El Consorci del Besòs també ha observat 

una manca de capacitació tecnològica per part la població del Besòs i problemes 

d’accés a l’ocupació, un dels projectes en el que està treballant és la 

consolidació d’un centre de formació i captació professional a l’antic Hospital de 

l’Esperit Sant, aquest centre vol esdevenir un equipament de referència en 

l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació i té una vocació comarcal donada la 

seva ubicació (l’equipament pertany al municipi de Santa Coloma de Gramenet i 

fa frontera amb Badalona, Sant Adrià de Besòs i Badalona). Es preveu que 

l’equipament entri en funcionament a finals de l’any 2021 i s’anomenarà Centre 

de Polítiques Actives d’Ocupació del Besòs. En aquesta mateixa línia el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat aposta per ampliar programes que facilitin la 

inserció laboral i d’adquisició d’experiència per a les persones en situació d’atur 

mitjançant la seva contractació laboral, ja que l’escenari de crisi dels últims anys 

ha agreujat les problemàtiques d’un mercat de treball precari, d’un model 

productiu poc competitiu i dependent que ja caracteritzava el Baix Llobregat amb 

anterioritat a aquesta situació. Per fer-ho possible seria oportúrecolzar als 

ajuntaments en l’impuls de plans d’ocupació diversificats, de curta durada i 

vinculats a les activitats on el mercat laboral està demandant ocupació, i altres 

plans orientats a persones de més de 55 anys, de més llarga durada, que els 

permeti arribar a assolir una pensió digna. Un dels projectes tangibles que ho fan 

possible és el programa Enfeina’t, gestionat pel propi consell comarcal que va 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona


 
 

#CompromísMetropolità 
@pembarcelona 

Acció al Territori del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” 
 54 

néixer l’any 2017, adreçat a persones en situació d’atur de llarga durada amb 

l’objectiu de trencar amb la seva situació de desocupació, millorar la seva 

ocupabilitat i evitar la cronificació de situacions de precarietat laboral. El Consell 

Comarcal del Vallès Occidental ha esmentat que al seu territori es registre un 

elevat nombre de persones aturades i que s’ha produït una cronificació de 

situacions de precarietat laboral especialment en els col·lectius amb risc 

d’exclusió socioeconòmica. Per tal de disminuir el nombre de persones en 

situació d’atur compten amb projectes d’inserció per a persones majors de trenta 

anys desocupades. Per acabar el Consell Comarcal del Vallès Oriental reivindica 

la inserció laboral de col·lectius amb capacitats diferents.  

Pel que fa a la formació educativa han estat quatre les entitats supralocals que 

han posat en relleu problemàtiques relacionades amb aquest àmbit, el primer 

d’ells ha estat el Consell Comarcal del Maresme que ha afirmat que cal revertir la 

desvinculació del món formatiu amb l’ocupació o la demanda real de la comarca, 

comenta que si bé és cert que el Tecnocampus (centre universitari adscrit a la 

Universitat Pompeu Fabra) dona resposta en la formació relacionada amb l’àmbit 

tecnològic i de ciències de la salut, no compta amb formació vinculada amb el 

món industrial o la formació professional. Afirma també que l’àrea de promoció 

econòmica del consell comarcal té poques competències i disposa de pocs 

recursos en matèria de formació educativa, però per contra destaquen 

subvencions específiques del Servei d’Ocupació de Catalunya i d’altres 

programes concrets. El Consell Comarcal del Vallès Occidental reclama mesures 

específiques en la qualificació i adaptació de competències professionals, suport 

en la inserció i programes de col·laboració amb empreses. El Consorci del Besòs 

explicita que hi ha una manca de nodes de promoció de la innovació i 

transferència de coneixement relacionades amb les universitats presents al 

territori. Per acabar, el Consell Comarcal del Baix Llobregat fa necessari 

consolidar el consell comarcal com a Punt d’Informació i Orientació del 

procediment d’acreditació de competències professionals i aposta per la creació 

d’un serveis d’orientació, assessorament, acompanyament i suport ocupacional-

formatiu dirigit al jovent que faciliti la transició entre el món acadèmic i el món 

professional Així mateiximpulsar la formació dual com a element clau en la unió 

de la transmissió de coneixement i habilitats amb l’adquisició d’experiència per a 

l’exercici d’una professió consolidant una línia de treball amb entitats comarcals, 

Serveis Territorials d’Ensenyament i Diputació de Barcelona per valorar la 

formació professional actual, detectar necessitats i aportar solucions respecte de 

l’oferta formativa al territori.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

4. Indústria, 

ocupació, innovació i 

formació 

4.1. Indústria 
CC Baix Llobregat, CC Maresme, CC Vallès Oriental i 

Vegueria Penedès-Garraf 

4.2. Ocupació 

Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Vallès 

Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-

Garraf 

4.3. Formació 
Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Maresme i 

CC Vallès Occidental 

Taula 12. Problemàtiques sobre indústria, ocupació, innovació i formació dels ens supralocals consultats. Font: 
Elaboració pròpia 

 

 

 

 

Infografia 12. Problemàtiques sobre indústria, ocupació, innovació i formació dels ens supralocals consultats. Font: 
Elaboració pròpia 
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3.1.2.5 Innovació social i cultura 

Al bloc que es presenta a continuació s’hi incorporen problemàtiques i 

necessitats detectades en l’àmbit de la cultura, els espais de reflexió i la 

innovació. El Consorci del Besòs ha explicitat que al seu territori hi manquen 

espais de reflexió compartits amb iniciatives conjuntes per part dels districtes i 

els ajuntaments de les dues lleres del riu. Exposen que els projectes d’innovació 

social i cultural són molt presents als barris de Barcelona (com ara el projecte 

pilot B-Mincome que lluita contra la pobresa i les desigualtats en zones 

desafavorides de Barcelona, el Districte Cultural o el Pla de Barris), però no 

existeixen iniciatives públiques semblants a la resta del territori del Besòs. El 

Consell Comarcal del Baix Llobregat per altra banda proposa  promoure la 

cultura i el patrimoni cultural com a factors clau en la projecció del territori. El 

Consell Comarcal del Vallès Oriental  exposa que seria necessari reorientar el 

turisme del territori a la cultura i al patrimoni cultural de la comarca. Explicita 

també que és bàsic que la ciutadania s’impliqui en les transicions i les 

transformacions associades als nous reptes, el canvi cultural i de comportament 

ciutadà enfront els nous reptes esdevé clau en un moment en què la innovació 

tecnològica no és suficient. El consell vallesà destaca i defensa que els ateneus 

cooperatius són entitats que difonen el cooperativisme de la comarca en aquest 

sector i que juguen un rol molt important en aquest àmbit com a agent 

catalitzador del territori. Finalment la vegueria del Penedès-Garraf aposta per 

potenciar la xarxa de museus que hi ha al territori.  

En relació amb l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental fa necessari la implantació de mesures que 

abordin la bretxa digital entre la població que s’ha fet especialment palesa amb 

la pandèmia de la covid-19. En aquest context afirma que seria molt útil generar 

coneixement i formació professional orientada a la transformació tecnològica, 

social i productiva.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

5. Innovació social i 

cultura 

5.1. Espais i coordinació cultural 
Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Vallès 

Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

5.2. Elements memòria històrica - 

5.3. Accés a les TIC CC Baix Llobregat i CC Vallès Oriental 

Taula 13. Problemàtiques sobre innovació social i cultura dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

Infografia 13. Problemàtiques sobre innovació social i cultura dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.2.6 Urbanisme, habitatge i usos del sòl 

En aquest sisè bloc s’engloben les necessitats i problemàtiques relacionades 

amb l’urbanisme, l’habitatge i els usos del sòl, a la vegada aquest s’ha dividit en 

dos subapartats, el primer d’ells fa referència a l’accés a l’habitatge. La 

vegueria del Penedès ha explicitat una manca d’habitatge públic i que al seu 

territori hi ha un gran estoc d’habitatges que romanen desocupats que són 

propietat d’entitats bancàries, l’entitat proposa negociar amb la Sareb (Societat 

de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària) per obtenir 

habitatge públic. La vegueria també apunta que caldria reordenar i modificar 

alguns plans urbanístics municipals i que compta amb molts habitatges antics en 

els quals seria necessària una rehabilitació. El Consell Comarcal del Maresme, 

per altra banda, proposa un canvi d’escala a l’hora de gestionar el parc 

d’habitatge social existent, de municipal a comarcal. Exposa la falta d’una figura 

d’operador al territori que pugui gestionar espais d’habitatge social de manera 

eficient i eficaç. Pel que fa als apartaments turístics el consell maresmenc 

exposa la necessitat de  limitació del nombre de llicències perquè no es perdi un 

possible parc d’habitatge en règim de lloguer per a la població de la comarca. Al 

mateix temps exposa que haurien de disposar d’una figura que localitzi i 

inspeccioni aquests allotjaments, i en aquells casos en els que no es compleixi la 

normativa o no es declari l’activitat econòmica realitzada disposar d’un servei 

jurídic que pugui fer efectiva una sanció. El Consorci del Besòs exposa que 

manquen polítiques d’habitatge generalitzades d’accessibilitat al parc d’habitatge 

existent i per a la renovació energètica, comenta també que manquen oficines de 

proximitat de recolzament a la iniciativa privada que no accedeixen als ajuts tal i 

com estan establerts. El Consell Comarcal del Vallès Occidental afirma que, amb 

dades del Cens del 2011, un 11,1% del parc residencial de la comarca eren 

habitatges desocupats, a aquesta problemàtica s’hi suma el fort increment dels 

preus de l’habitatge i els desequilibris territorials en l’accessibilitat residencial. La 

comarca compta amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge que presta un servei 

mancomunat en polítiques d’habitatge a disset municipis de la comarca que no 

disposen de serveis propis d’habitatge o bé complementen els serveis existents 

a cada població. L’oficina ofereix informació i consells en matèria d’habitatge, 

acompanyament en la tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la 

rehabilitació d’habitatges. Finalment el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

reclama urgentment una política pública i estratègia d’habitatge que garanteixi 

l’accés i el manteniment de les persones a aquest dret essencial així com 

disposar de lloguers assequibles, d’un parc públic d’habitatges i acabar amb els 

pisos buits propietat d’entitats bancàries o de grans tenidors. Així mateix, 

proposa realitzar una diagnosi real del parc residencial existent i fomentar 

polítiques de rehabilitació per retornar al mercat els habitatges buits que es 

troben en estat deficient, i a la vegada dur a terme un estudi real dels Plans 

Locals d’Habitatge en relació al context actual i si és necessari modificar i 

adaptar els Plans d’Ordenació Urbanística Municipals per requalificar usos i 

adequar-se a la realitat i les necessitats actuals.  
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El segon subapartat d’aquest bloc està relacionat amb les problemàtiques que 

s’han detectat per part de les entitats supralocals en matèria d’urbanisme, pel 

que fa a aquest tema la vegueria del Penedès-Garraf exposa que els 

assentaments del territori s’ubiquen de forma dispersa i en nombroses 

urbanitzacions, algunes d’elles encara sense legalitzar. En aquesta mateixa línia 

el Consell Comarcal del Vallès Oriental exposa que s’hauria de millorar la gestió 

de les urbanitzacions disperses en relació amb l’eficiència ambiental i econòmica 

de la prestació dels serveis. Per altra banda el consell vallesà aposta per integrar 

el planejament urbanístic amb els plans locals d’habitatge, els plans de política 

ambientals i plans de mobilitat. El Consell Comarcal del Maresme també ha 

explicitat que la urbanització dispersa del seu territori dificulta la mobilitat i en 

dificulta la gestió per part d’aquells municipis petits que econòmicament no la 

poden assumir. Afirmen que algunes de les urbanitzacions situades al maresme 

nord estan encara pendents de legalitzar i que aquesta dispersió suposa 

problemes de mobilitat que no estan resolts; les urbanitzacions i els pobles de la 

segona línia de la comarca tenen problemes per arribar a les grans 

infraestructures de comunicació. Exposen que el model laboral existent (bona 

part de la població segueix treballant a Barcelona el que suposa una mobilitat 

obligada de fins a 700.000 desplaçaments diaris), realimenta l’ocupació del sòl 

principalment residencial. El Consell Comarcal del Baix Llobregat fa necessari 

una xarxa de municipis que fomentin un part edificat més eficient i sostenible 

amb barris pacificats i més confortables, amb més espais verds que contribueixin 

a la bona salut i el benestar de les persones i a la cura de la biodiversitat. La 

institució afirma que és bàsic donar suport a polítiques de l’espai públic que 

fomentin la prioritat per als vianants com ara la pacificació de les vies urbanes, 

acompanyat de l’aplicació de mesures per garantir la seguretat i distanciament 

entre les persones i els vehicles amb accions com l’ampliació de voreres, limitar 

la velocitat genèrica de circulació a 30km/h dins la ciutat o establir prioritat 

invertida a carrers amb voreres estretes. Així mateix exposen  la necessitat de 

definir un nou model urbà amb perspectiva de gènere i impulsar la renovació i 

millora dels espais públics de la comarca tenint en compte criteris de salut 

pública, sostenibilitat i qualitat. Finalment el Consorci del Besòs-Tordera, en la 

mateixa línia que el Consell Comarcal del Baix Llobregat, exposa que cal 

reservar espais per a infraestructura verda. 

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir de 

les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

6. Urbanisme, 

habitatge i usos del 

sòl 

6.1. Accés a l’habitatge 

Consorci del Besòs, CC Maresme, CC Vallès 

Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-

Garraf 

6.2. Urbanisme 

Consorci Besòs-Tordera, CC Baix Llobregat, CC 

Maresme, CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-

Garraf 

Taula 14. Problemàtiques sobre urbanisme, habitatge i usos del sòl dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració 
pròpia 

 

 

 

 

 

Infografia 14. Problemàtiques sobre urbanisme, habitatge i usos del sòl dels ens supralocals consultats. Font: 
Elaboració pròpia 
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3.1.2.7 Demografia 

En el setè bloc es tractaran les problemàtiques descrites per part de les entitats 

supralocals relacionades amb la demografia al seu territori, el primer apartat està 

relacionat amb l’envelliment de la població i l’increment de la demanda dels 

serveis associats que se’n deriva de l’augment de persones en aquesta franja 

d’edat. L’envelliment de la població ha estat una problemàtica compartida per 

part de sis institucions, una d’elles ha estat el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat que exposa que registra un augment constant de la població des de 

l’any 2015 i un envelliment notable de la població, tot i que l’índex d’envelliment 

de la població de la comarca (111,8) és inferior a la mitjana del territori català 

(124,2) i al metropolità (127,1), els preocupa el ritme creixent observat en els 

darrers anys. Aquest augment de la població suposa també que creixi la 

demanda dels recursos destinats a persones de la tercera i la quarta edat i en 

especial a la gent gran en situació de dependència. Una de les iniciatives que 

proposa en consell és impulsar el cohabitatge cooperatiu per a persones grans 

per tal de fomentar una vellesa activa i autogestionada. Pel Consorci del Besòs 

l’envelliment és una problemàtica compartida en la que cal repensar dispositius 

per a les diferents etapes de la gent gran atenent als diferents graus de 

dependència o el grau de soledat dels individus. Així mateix, exposen la 

necessitat d’afavorir el fet de romandre a la llar i/o hàbitat natural amb la 

coexistència de centres de dia i residències de petites dimensions, compartint 

serveis d’atenció domiciliaria. És imprescindible que aquest canvi vagi 

acompanyat amb la formació de la gent gran i la generació de vincles 

comunitaris a través d’iniciatives culturals i formatives adreçades a col·lectius 

cada cop més grans. La vegueria del Penedès-Garraf ha presenciat un 

envelliment creixent en la població degut als moviments migratoris i proposa la 

consolidació de programes d’envelliment actiu i d’acompanyament a la gent gran. 

Per altra banda, també ha observat la pèrdua de població en alguns municipis 

que ja compten amb pocs habitants,  i en aquest sentit proposen desenvolupar 

projectes per mantenir la gent al territori i defugir de la comarca dormitori.  El 

Consell Comarcal del Vallès Oriental ha observat una tendència generalitzada a 

nivell comarcal de creixement de l’índex d’envelliment per l’augment de 

l’esperança de vida i afirma que compta amb municipis amb una distribució i 

estructura demogràfica molt variada amb realitats molt diferents. Tot i que apunta 

que és una comarca notablement menys envellida que la mitjana de la 

demarcació barcelonina i la segona comarca menys envellida darrere el Vallès 

Occidental. El consell vallesà fa necessària una planificació territorial que 

garanteixi l’adequació de les respostes als canvis de configuració demogràfica i a 

l’augment de persones de la tercera i la quarta edat amb polítiques d’atenció a la 

dependència amb l’objectiu de garantir la vinculació de les persones en el seu 

entorn. Per aquest motiu i per donar resposta a aquesta problemàtica compta 

amb el Servei d’Atenció a Domicili que gestiona el propi consell comarcal. El 

Consell Comarcal del Vallès Occidental també ha fet referència a l’envelliment 

demogràfic i sobreenvelliment que es veu accentuat per un descens de la 
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mortalitat. Per acabar, el Consell Comarcal del Maresme ha explicitat que els 

serveis socials associats a la cura de les persones grans estan obsolets i que és 

necessari crear-ne de nous.  

Han estat tres les entitats que han esmentat com a problemàtica al seu territori el 

descens de la natalitat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat exposa que s’ha 

registrat un descens constant dels naixements registrats a la comarca des de 

l’any 2015. Des del CC del Baix llogbregat s’apostar per donar suport a les 

famílies amb infants de 0 a tres anys per tal de poder conciliar feina i cura, des 

de serveis com llars d’infants a ludoteques municipals. El consell comarcal 

compta amb l’espai Minuts Menuts, concretament al municipi d’Esplugues de 

Llobregat, com a servei de guarda per donar resposta a aquelles necessitats no 

previstes o puntuals dels pares i mares dels infants. La vegueria del Penedès-

Garraf també ha exposat que les taxes de natalitat del seu territori són baixes i 

que hi manquen polítiques per fomentar la natalitat. En la mateixa línia el Consell 

Comarcal del Vallès Occidental també ha esmentat que ha presenciat un 

descens de la natalitat. 

En relació amb la temàtica de diversitat i immigració han estat cinc els ens 

supralocals que hi han fet referència a problemàtiques relacionades amb aquest 

àmbit i el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha exposat la necessitat de cobrir 

les noves demandes fruit de la diversitat i la pluralitat de la ciutadania. El Consorci 

del Besòs afirma que cal que els serveis públics i les persones que hi treballen 

reflexionin millor la diversitat d’orígens de la gent que viu en aquest territori, ja que 

les diferències entre la proporció de persones nascudes fora d’Espanya i el 

nombre de funcionaris i treballadors de l’administració nascuts fora d’Espanya són 

majúscules. El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha presenciat un creixement 

de la població estrangera resident i afirma que aquest és constant i superior al 

creixement total de la població. Exposa que la crisi social derivada de la pandèmia 

pot generar un rebuig a les persones immigrades d’escassos recursos econòmics, 

aquestes es consideraran com a adversàries per aconseguir un lloc de treball o 

una beca menjador. Pel que fa a la diversitat el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental ha afirmat que el 8% de la població vallesana és estrangera i d’aquesta 

pràcticament un 40% prové del continent africà.. Per altra banda, el Consell 

Comarcal del Maresme ha afirmat que fins a un 61% de les persones que viuen a 

la comarca no hi ha nascut.  

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

7. Demografia 

7.1. Tercera edat 

Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Maresme, 

CC Vallès Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

7.2. Natalitat 
CC Baix Llobregat, CC Vallès Occidental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

7.3. Diversitat i immigració 
Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Maresme, 

CC Vallès Occidental i CC Vallès Oriental 

Taula 15. Problemàtiques sobre demografia dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

Infografia 15. Problemàtiques sobre demografia dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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3.1.2.8 Alimentació i comerç 

En el vuitè i últim bloc es tractaran les problemàtiques detectades per part de les 

institucions en l’àmbit de l’alimentació i el comerç, el primer subapartat en el que 

s’ha dividit el vuitè bloc és el sector primari. Des del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental han observat una falta de relleu generacional en l’agricultura i la 

ramaderia, en la que caldria incorporar l’activitat agrària com a sector productiu i 

econòmic. Proposen doncs formació tècnica i assessorament als productors 

d’horta per potenciar el cultiu de varietats locals i tenen en marca l’espai Test 

Agrari del Vallès Oriental, un programa de facilitació dels processos progressius 

d’instal·lació de nous agents al sector agrari a través de la qual s’ofereix una 

cobertura legal, una finca i un suport integral per facilitar l’accés de les persones 

al treball del sector primari. El consell ha remarcat una pèrdua de biodiversitat en 

els últims anys, una disminució de la varietat de llavors autòctones i aposten per 

recuperar-les i reintroduir-les als horts del territori. Per fer-ho possible treballen 

amb el Banc de Llavors del Vallès Oriental que compta amb un total de 257 

varietats de llavors i 195 cultius ex situ, col·laboren a la vegada amb el Registre 

de Varietats Locals de Catalunya amb els que es fan intercanvis. El Consell 

Comarcal del Baix Llobregat afirma que l’agricultura a les zones urbanes ha 

experimentat despoblaments importants i finalment la vegueria del Penedès-

Garraf comenta la dependència en el sector primari del monocultiu ja que fins a 

un 90% d’aquest sector és la vinya i aposta per la creació Regió agroalimentària 

que té com a finalitat protegir el sòl agrícola del territori. 

Pel que fa al sector alimentari han estat tres les institucions que han detectat 

malbaratament alimentari al seu territori, és el cas de la Vegueria del Penedès-

Garraf, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Vallès 

Occidental. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha exposat que des del 

Col·lectiu Eixarcolant s’estan duent a terme accions contra el malbaratament 

alimentari. Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental proposen recuperar 

aliments que estiguin en bones condicions per al consum humà per reduir el 

malbaratament alimentari i com a iniciativa plantegen la creació d’un mercat 

circular per l’aprofitament alimentari juntament amb el projecte Recooperem.  

Han estat molts els ens supralocals que han exposat la necessitat d’ incentivar i 

dinamitzar l’economia local dels territoris. Una de les institucions ha estat el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental que apunta que són necessaris circuits 

curts de comercialització i realitzar accions per promoure la venda directa entre 

el productor i el consumidor, o bé que com a màxim hi hagi un intermediari 

(botiga, parada al mercat o restaurant entre d’altres). Proposen la realització de 

networkings entre productors, restaurants i botigues per promoure la venda 

directa. Pel que fa al Consell Comarcal del Maresme fan necessari digitalitzar els 

comerços per tal de potenciar una xarxa de productes de la terra a través del 

comerç online de proximitat. Afirmen també que al seu territori existeixen moltes 

associacions comercials, relacionades amb tot tipus de serveis, però aquestes 

no participen de les iniciatives proposades i hi manca un teixit associatiu.  
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Pel que fa a la digitalització, el Consell Comarcal del Baix Llobregat exposa que 

molts pocs agricultors de la seva comarca han adoptat tecnologies per 

connectar-les millor al mercat i evitar els canals de comercialització tradicionals, 

o bé una altra via podria ser connectar-se a minoristes que ofereixen serveis de 

lliurament a domicili. Així mateix, veuen  essencial que els agricultors estiguis 

directament connectats amb el consumidor final per maximitzar i perllongar 

aquestes oportunitats de mercat. En aquesta mateixa línia el Consell Comarcal 

del Vallès Occidental pensa que és bàsic integrar els serveis com a element 

associat a l’oferta de producte aprofitant les tecnologies. Finalment la vegueria 

del Penedès-Garraf aposta per incentivar el comerç local i de proximitat, per fer-

ho possible compta amb el projecte Terra i Taula, unió de productors i cuiners 

del Baix Penedès on l’objectiu principal és fer promoció, pedagogia i divulgació 

dels productes de qualitat de la comarca. 

Per tal de fomentar el consum de productes de proximitat el Consorci del Besòs 

explicita que caldria reforçar la relació entre producció de proximitat i comerç de 

proximitat. En aquesta línia la vegueria del Penedès-Garraf aposta també per 

fomentar el consum de productes de proximitat. Finalment el Consell Comarcal 

del Vallès Oriental fa necessari augmentar el nombre d’explotacions agrícoles i 

ramaderes que siguin ecològiques o que treballin amb criteris de sostenibilitat i 

siguin respectuoses amb el medi ambient. El passat mes d’abril va néixer 

l’associació Agromosaïc, la primera associació de productors i elaboradors 

ecològics del Vallès Oriental creada amb el suport del consell comarcal i que té 

per objectiu treballar per preservar el paisatge agroecològic de la comarca. Per 

fomentar la compra i el consum de productes de proximitat el consell comarcal 

participa en diferents accions de difusió del producte local i de productors com 

ara Benvinguts a Pagès, Festa Alicia’t, Fòrum Gastronòmic o la Fira Alimentària. 

Aposten també per la promoció de varietats locals recuperades com ara la 

varietat d’oli Vera del Vallès i tomàquets de varietats locals. L’any 2016 van 

elaborar el Catàleg de productors artesans del Vallès Oriental que van elaborar 

conjuntament el consell comarcal amb el suport de la Xarxa de Productes de la 

Terra de la Diputació de Barcelona, que recull informació dels productors, del 

producte que elaboren i on el poden trobar. Durant el confinament es va crear la 

plataforma “Vine a l’agrobotiga o t’ho portem a casa” on s’hi recollia un mapa 

geolocalitzat amb els productors, el producte que fan i el contacte per poder fer 

la comanda, la plataforma ja ha rebut més de vint mil visites. 

A continuació s’exposen la infografia i la taula que mostren de manera agrupada 

quina problemàtica o necessitat s'ha detectat segons el municipi, tal i com s'ha 

explicat en el present document, aquesta infografia i taula s'ha elaborat a partir 

de les dades que han aportat cadascuns dels ens consultats. 
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Temàtica Subapartat Ubicació 

8. Alimentació i 

comerç 

8.1. Sector primari 
CC Baix Llobregat, CC Vallès Oriental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

8.2. Aliments 
CC Vallès Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

8.3. Comerç i economia 

CC Baix Llobregat, CC Maresme, CC Vallès 

Occidental, CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-

Garraf 

8.4. Hàbits de consum 
Consorci del Besòs, CC Vallès Oriental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

Taula 16. Problemàtiques sobre alimentació i comerç dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Infografia 16. Problemàtiques sobre alimentació i comerç dels ens supralocals consultats. Font: Elaboració pròpia 
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4 Annex 

4.1 Formulari  
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4.2 Taules complementàries 

4.2.1 Taula problemàtiques relacionades amb infraestructures i metabolisme urbà 

 

 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

1. Infraestructures i 

metabolisme urbà 

1.1. Infraestructures ferroviàries 

Barrera física ferroviària urbana 
Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mollet 

del Vallès, Aj. Montcada i Reixac i Aj. Sant Feliu de Llobregat  

Manca infraestructura ferroviària 
Aj. Badalona, Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat CC 

Maresme i CC Vallès Oriental 

1.2. Infraestructures viàries 

Ampliació o millora de les vies ciclables 

Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu 

de Llobregat, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Consorci Besòs,  

Consorci Besòs-Tordera,   CC Baix Llobregat i CC Maresme 

Manca connectivitat mar-muntanya Consorci Besòs, CC Maresme i Vegueria Penedès-Garraf 

Barrera física viària urbana 

Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. 

Montcada i Reixac, Aj. Ripollet, Aj. Sant Joan Despí i CC 

Maresme 

Finalització dels peatges 
Aj. Granollers, Aj. Martorell, CC Maresme i Vegueria Penedès-

Garraf, 

1.3. Transport públic Oferta de transport públic insuficient 

Aj. Badalona, Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Martorell, Aj. Ripollet, Aj. 

Santa Coloma de Gramenet, CC Baix Llobregat, FEM Vallès, 

CC Maresme, CC Vallès Occidental, CC Vallès Oriental i 

Vegueria Penedès-Garraf 

1.4. Gestió de residus 
Canvi o millora del sistema de recollida de 

residus 

Aj. Gavà, Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Santa 

Coloma de Gramenet, CC Baix Llobregat, CC Maresme i CC 

Vallès Occidental 

1.5. Infraestructures blaves 
Millora de la gestió i qualitat de l'aigua 

Aj. Gavà, Aj. Ripollet, Consorci Besòs, Consorci Besòs-Tordera 

i CC Baix Llobregat 

Aprofitament d'aigua regenerada Aj. Sant Feliu de Llobregat, Consorci Besòs i CC Maresme 

1.6. Mobilitat 
Autocontenció de la mobilitat Aj. Begues, CC Baix Llobregat i CC Maresme 

Problemes d'accessibilitat Aj. Begues 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2.2 Taula problemàtiques relacionades amb emergència ambiental i 

riscos 

 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

2. Emergència ambiental i 

riscos 

2.1. Contaminació ambiental 

Qualitat de l'aire i contaminació atmosfèrica 

Aj. Granollers, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu de 

Llobregat, Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. 

Terrassa, CC Baix Llobregat, CC Vallès Occidental i CC Vallès Oriental 

Contaminació acústica Aj. Montcada i Reixac, CC Maresme i CC Vallès Oriental 

Contaminació de les platges i vessaments al medi 

marí  
Aj. Badalona, Consorci Besòs i Consorci Besòs-Tordera 

2.2. Efectes del canvi climàtic 

en el medi ambient 

Existència de plagues que afecten al verd urbà Aj. Hospitalet de Llobregat 

Risc d'incendis i millora de la gestió del sòl 

forestal 

Aj. Begues, Aj. Montcada i Reixac, Aj. Sant Feliu de Llobregat i CC 

Maresme 

Problemes de drenatge 
Aj. Badalona, Aj. Begues, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, 

Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat i CC Vallès Oriental 

Regressió del litoral Aj. Badalona, Aj. Gavà, CC Maresme i Vegueria Penedès-Garraf 

2.3. Nou model energètic 

Transició ecològica i energètica 
Aj. Ripollet, Aj. Rubí, Aj. Terrassa, Aj. Santa Coloma de Gramenet, CC 

Baix Llobregat, CC Vallès Occidental i CC Vallès Oriental 

Energies renovables en equipaments 

Aj. Gavà, Aj. Mataró, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. Santa Coloma de 

Gramenet, Aj. Terrassa, Consorci Besòs, CC Baix Llobregat, CC 

Maresme, CC Vallès Oriental iVegueria Penedès-Garraf 

Transició cap el vehicle elèctric 
Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Santa Coloma de 

Gramenet, Aj. Terrassa i CC Baix Llobregat 

2.4. Emergència energètica 

Pobresa energètica 

Aj. Gavà, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. Santa Coloma de Gramenet, 

Consorci del Besòs, CC Baix Llobregat, CC Vallès Occidental i CC 

Vallès Oriental 

Impacte línies d'alta tensió Aj. Begues i Aj. Terrassa 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2.3 Taula problemàtiques relacionades amb emergència ambiental i 

riscos 

 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

3. Governança, 

coordinació i 

col·laboració 

publicoprivada 

3.1. Participació ciutadana 

Baix nivell participació ciutadana 

Aj. Badalona, Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. 

Mataró, Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa Coloma de 

Gramenet, Aj. Terrassa, Consorci Besòs-Tordera, CC 

Baix Llobregat, CC Vallès Occidental i CC Vallès 

Oriental 

Dificultats per arribar al conjunt de la població Aj. Mataró i Aj. Mollet del Vallès 

Participació ciutadana baixa en població nouvinguda Vegueria Penedès-Garraf 

3.2. Coordinació 

Millorar coordinació entre municipis i institucions 

Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. 

Mataró, Aj. Ripollet, Aj. Santa Coloma de Gramenet, , 

Consorci del Besòs, CC Vallès Occidental i Vegueria 

Penedès-Garraf 

La divisió provincial dificulta treballar regionalment Fem Vallès i Vegueria Penedès-Garraf 

Falta de lideratge en projectes estratègics Consorci del Besòs 

3.3. Col·laboració publicoprivada 

Difícil coordinació i organització entre agents públics 

i privats 

Aj. Badalona, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, 

Consorci del Besòs, CC Maresme i CC Vallès Oriental 

Implementació d'un model de col·laboració pública 

privada real 
Aj. Ripollet 

3.4. Coordinació AAPP-ciutadania 

Incorporar metodologies, eines i recursos que 

redueixin el distanciament de la ciutadania cap als 

governs locals 

Aj. Santa Coloma de Gramenet, CC Baix Llobregat, 

CC Maresme, CC Vallès Occidental i CC Vallès 

Oriental 

3.5. Escala de treball 
Contradicció en escala de les problemàtiques: 

respostes locals a dinàmiques metropolitanes 

Aj. Mataró, Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. 

Terrassa, CC Baix Llobregat, Fem Vallès i CC 

Maresme 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2.4 Taula problemàtiques relacionades amb indústria, ocupació, innovació i formació 

 

 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

4. Indústria, ocupació, 

innovació i formació 

4.1. Indústria 

Polígons industrials obsolets 

Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mataró, Aj. Mollet 

del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Terrassa, CC Baix Llobregat, CC 

Maresme, CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

Deslocalització empreses CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

Dèficits en digitalització 
Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mataró, Aj. 

Terrassa i CC Baix Llobregat 

Activitats logístiques amb ocupació de poca qualitat Aj. Sant Joan Despí 

4.2. Ocupació 

Manca capacitació tecnològica en la població 
Aj. Ripollet, Consorci Besòs, CC Baix Llobregat, CC Vallès 

Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

Cronificació de situacions de precarietat laboral i alt 

atur registrat 

Aj. Martorell, Aj. Mataró, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. 

Terrassa, CC Baix Llobregat, CC Vallès Occidental i CC Vallès 

Oriental 

4.3. Formació Adaptar la formació a les necessitats actuals 

Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. Santa 

Coloma de Gramenet, Aj. Terrassa, Consorci Besòs, CC Baix 

Llobregat, CC Maresme i CC Vallès Occidental 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2.5 Taula problemàtiques relacionades amb innovació social i cultura 

 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

5. Innovació social i 

cultura 

5.1. Espais i coordinació cultural 

Manca d'espais de reflexió i creació cultural 

Aj. Begues, Aj. Mataró, Aj. Ripollet, Aj. Sant Joan Despí, Aj. 

Santa Coloma de Gramenet, Consorci Besòs, CC Baix 

Llobregat, CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

Necessitat de coordinació entre agents culturals i 

creatius 
Aj. Hospitalet de Llobregat i Aj. Mataró 

Poca capacitat econòmica del tercer sector per 

gestionar projectes de complexitat 
Aj. Badalona i Aj. Sant Feliu de Llobregat 

Accés universal a la cultura per no fomentar la 

bretxa cultural 

Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant Joan Despí, Aj. 

Santa Coloma de Gramenet i Aj. Terrassa 

5.2. Elements memòria històrica Recuperar memòria històrica Aj. Rubí i Aj. Santa Coloma de Gramenet 

5.3. Accés a les TIC 
Bretxa digital i capacitació de les persones per a 

l'ús efectiu d'aquests recursos 

Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mataró, Aj. 

Mollet del Vallès, Aj. Terrassa, CC Baix Llobregat i CC Vallès 

Oriental 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2.6 Taula problemàtiques relacionades amb urbanisme, habitatge i usos del sòl 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

6. Urbanisme, habitatge i 

usos del sòl 

6.1. Accés a l’habitatge 

Alt preu dels immobles i dels lloguers 

Aj. Begues, Aj. Granollers, Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, , Aj. 

Montcada i Reixac, Aj. Sant Feliu de Llobregat i CC Vallès 

Occidental 

Regulació efectiva dels preus de l'habitatge i 

garantir el dret a l'habitatge 

Aj. Badalona, Aj. Sant Joan Despí i Aj. Santa Coloma de 

Gramenet 

Expulsió dels joves a la segona i tercera corona Aj. Badalona, Aj. Granollers i Aj. Ripollet 

Manca Parc d'Habitatge Públic i pocs solars 

municipals aptes per fer HPO 

Aj. Begues, Aj. Badalona, Aj. Gavà, Aj. Martorell, Aj. Mollet del 

Vallès, Aj. Montcada i Reixac, Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu de 

Llobregat, Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa Coloma de Gramenet, 

Aj. Terrassa i Vegueria Penedès-Garraf 

Excessiva dependència de la promoció privada 

d'habitatge 
Aj. Badalona 

Manca de flexibilitat normativa per declarar espais 

de nou creixement a les ciutats 
Aj. Mollet del Vallès i CC Maresme 

Adequació i rehabilitació habitatges 

Aj. Badalona, Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, 

Aj. Mataró, Aj. Montcada i Reixac, Aj. Santa Coloma de 

Gramenet, Aj. Terrassa, Consorci Besòs, CC Vallès Oriental i 

Vegueria Penedès-Garraf 

Gran quantitat d'habitatges desocupats, propietat 

d'entitats bancàries o gran tenidors 

Aj. Badalona, Aj. Mataró, Aj. Terrassa, CC Vallès Occidental i 

Vegueria Penedès-Garraf 

6.2. Urbanisme 

Rehabilitació edificis públics Aj. Badalona 

Urbanisme dispers, urbanitzacions pendents de 

legalitzar i Infrahabitatge 

Aj. Montcada i Reixac, CC Baix Llobregat, CC Maresme, CC 

Vallès Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

Urbanisme compacte sense possibilitat d'expansió Aj. Ripollet 

Expropiacions sense viabilitat econòmica amb els 

recursos propis de l'Ajuntament 
Aj. Ripollet 

Reservar espais per a infraestructura verda Consorci Besòs-Tordera 

 Font: Elaboració pròpia 
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4.2.7 Taula problemàtiques relacionades amb demografia 

 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

7. Demografia 

7.1. Tercera edat 

Envelliment de la població 

Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mataró, 

Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. Sant Joan 

Despí, Aj. Ripollet, Aj. Rubí, Aj. Terrassa, Consorci Besòs, CC Baix 

Llobregat, CC Vallès Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

Falta de formació en la cura de gent gran Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mataró i Consorci Besòs 

Increment demanda serveis associats a la 

tercera edat 

Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Rubí, Aj. Santa Coloma de 

Gramenet, Consorci Besòs, CC Baix Llobregat i CC Maresme 

7.2. Natalitat Taxa de natalitat baixa 

Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mollet del Vallès, Aj. 

Ripollet, Aj. Sant Joan Despí, CC Baix Llobregat i Vegueria 

Penedès-Garraf 

7.3. Diversitat i immigració 

Barris amb forta immigració Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Mataró i Aj. Terrassa 

Cobrir serveis públics i noves demandes de 

diversitat i pluralitat de la ciutadania 

Aj. Martorell, Consorci Besòs, CC Baix Llobregat i CC Vallès 

Occidental 

7.4. Pèrdua de població Pèrdua de població en municipis petits Vegueria Penedès-Garraf 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2.8 Taula problemàtiques relacionades amb alimentació i comerç 

 

Temàtica Subapartat Problemàtica Ubicació 

8. Alimentació i 

comerç 

8.1. Sector primari 

Dependència en el sector primari del monocultiu 

de la vinya 
Vegueria Penedès-Garraf 

Garantir el relleu generacional al sector primari 

Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Granollers, Aj. Mataró, Aj. Mollet del 

Vallès, Aj. Montcada i Reixac, Aj. Terrassa, CC Baix Llobregat i CC 

Vallès Oriental 

Abandonament de les terres i ocupació 

d'aquestes per agricultura no professional 
Aj. Sant Feliu de Llobregat 

8.2. Aliments 
Malbaratament alimentari i pobresa alimentària 

Aj. Badalona, Aj. Mataró, Aj. Ripollet, CC Vallès Occidental, CC 

Vallès Oriental i Vegueria Penedès-Garraf 

Sobrealimentació Aj. Ripollet 

8.3. Comerç i economia 

Dinamització de l'economia local 

Aj. Granollers, Aj. Martorell, Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant 

Joan Despí, Aj. Santa Coloma de Gramenet i Vegueria Penedès-

Garraf 

Pèrdua del comerç de proximitat 
Aj. Badalona, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mataró, Aj. Mollet del 

Vallès, Aj. Santa Coloma de Gramenet i CC Vallès Occidental 

Necessitats formatives als comerços en temes de 

digitalització 

Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa 

Coloma de Gramenet, Aj. Terrassa, CC Baix Llobregat, CC 

Maresme i CC Vallès Oriental 

8.4. Hàbits de consum 

Fomentar el consum de productes de proximitat 
Aj. Mataró, Aj. Ripollet, Consorci del Besòs, CC Vallès Oriental i 

Vegueria Penedès-Garraf 

Manca de xarxa de productes ecològics a preus 

assumibles per bona part de la població 
Aj. Ripollet 

Fomentar bons hàbits alimentaris saludables Aj. Badalona, Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona


 

 

 

 

 

 

 

 

#CompromísMetropolità 

@pembarcelona 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

 

 

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica 

C/ Concepció Arenal 165 

08027 Barcelona 

Tel. +34 933 187 051 

 

pemb.cat 

plaestrategic@pemb.cat 

 

 @pembarcelona 

 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

 Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/search?q=Comprom%C3%ADsMetropolit%C3%A0&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.pemb.cat/
mailto:plaestrategic@pemb.cat
mailto:plaestrategic@pemb.cat
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078/
https://www.youtube.com/channel/UC3FYK64pg3rDDuSGBswuYmA

