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Coses de la vida    gran barcelona
Desenvolupament territorial a la capital catalana

la gestió del sòl metropolità 
frena la implantació d’empreses

El 50% dels 700 polígons de la regió de Barcelona 
es van projectar per a les indústries dels anys 80

El Pla Estratègic reclama superar la dispersió 
i les contradiccions per atraure nova inversió

RAMON COMORERA
BARCELONA

L
a crisi ha obligat a tancar, 
fins ara, el 20% de les em-
preses de la regió metropo-
litana de Barcelona, el ter-

ritori format per les dues corones 
urbanes de la zona d’influència de 
la capital i de les seves infraestruc-
tures. Aquí s’hi concentra el 70% de 
la població catalana. Aquest àmbit 
té la gran majoria del sòl industrial 
del país: 700 polígons i 15.000 hec-
tàrees. Quan augmenten les veus 
que demanen no només «no estar-se 
de braços plegats» davant d’una sag-
nia com aquesta, com explica el co-
ordinador del Pla Estratègic Metro-
polità de Barcelona (PEMB), Francesc 
Santacana, sinó optar pel retorn del 
sector secundari, la gestió eficaç 
d’aquest sòl es converteix en decisi-
va. El punt de partida, tot i això, és 
dolent. Un estudi del PEMB revela 
que la dispersió i les contradiccions 
a l’aplicar la normativa, a més a més 
de la falta d’adaptació dels polígons 
amb un divorci entre oferta i de-
manda, frenen i dificulten les inver-
sions i la implantació d’empreses 
noves.
 Durant un any l’equip de l’agèn-
cia municipal Barcelona Regional 
dirigit per Maria Buhigas ha par-
lat amb totes les parts implicades: 
els ajuntaments i d’altres adminis-
tracions locals, la Generalitat, els 
operadors d’infraestructures i els 
empresaris. L’informe que ara es-
tudien les nombroses institucions i 
organitzacions econòmiques i soci-
als que integren el PEMB és contun-
dent en les seves conclusions i pro-
postes d’acció.

MENYS ESPAI / D’entrada, Santacana i 
Buhigas destaquen, en declaraci-
ons a aquest diari, que la meitat 
d’aquests 700 polígons van ser dis-
senyats per a les indústries dels anys 
80 que necessitaven una gran quan-
titat d’espai per desenvolupar la se-
va activitat i emmagatzemar la pro-
ducció. La situació de moltes de les 
firmes actuals, més competitives i 
basades en les noves tecnologies, és 
ben diferent i ni el territori ni els 
processos de tot tipus per materia-
litzar les inversions potencials es-
tan adaptats a elles.
 Cal revisar el planejament ur-
banístic que estableix on van les 
zones industrials, la forma de les 
parcel·les i de les construccions que 
s’hi aixecaran, així com les limita-
cions d’ús del sòl. «La poca adapta-
ció a unes necessitats canviants ens 
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fa poc competitius», resumeix Bu-
higas.
 L’atomització del marc regula-
dor, amb molts ajuntaments i or-
ganismes, i la falta d’una visió glo-
bal en què es coordinin les políti-

ques econòmiques i de sòl generen 
contradiccions no solament entre 
les parts sinó dins mateix del bàn-
dol públic. La incertesa, sobretot la 
temporal, és un factor molt nega-
tiu per a la competitivitat de les em-

preses, com també la falta de trans-
parència i de confiança amb l’Ad-
ministració, afegeix la directora de 
l’estudi.
 «No és una qüestió de bons i do-
lents», puntualitza Buhigas, però 

33 Sòl industrial al costat del carrer A de la Zona Franca, divendres, buit després d’enderrocar-ne naus de l’empresa de carrosseries d’autobusos Iveco.

FRANCESC CASALS

15.000 hectàrees 
(equivalents a 15.000 illes de 
cases de l’Eixample) és la 
superfície dels 700 polígons  
dels 164 municipis que formen  
la regió metropolitana de 
Barcelona.

27 ciutats tenen com a 
norma urbanística el pla general 
metropolità del 1976, mentre que 
a les 137 restants hi ha plans 
propis.

30 per cent, 4.500 
hectàrees, és el sòl industrial 
que està buit actualment a la 
regió de la gran Barcelona.

150 dels 700 polígons 
tenen una superfície superior a 
les 30 hectàrees.

les xifres
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«l’autonomia municipal té avui al-
gunes limitacions per encarar un 
món globalitzat». Assenyala, a més, 
que «tot el món local vol decidir què 
vol ser, i encarrega plans ambicio-
sos». Però només alguns municipis 
poden «estar al centre i ser protago-
nistes, mentre que els altres han de 
tenir uns papers secundaris, tan im-
portants com els primers en el con-
junt del país, perquè els uns neces-
siten els altres».

ACTUALITZACIÓ / Per impulsar amb 
eficàcia aquest procés de reindus-
trialització, l’informe que està da-
munt la taula dels principals actors 
fa quatre propostes principals. La 
primera és l’esmentada revisió ur-
banística. La segona, la redacció 
d’un pla estratègic específic dels po-
lígons industrials que incorpori el 
concepte d’actualització en el pla-
nejament territorial.
 La tercera, la participació de tots 
els implicats publicoprivats en la 
definició global del sòl per a activi-
tats econòmiques. I la quarta, actu-
ar amb més transparència, agilitat 
i confiança entre les parts. H

12 centres 
d’investigació de 
BCN assessoren  
grans firmes

33 El Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona (PEMB) ha iniciat 
una innovadora experiència de 
modernització empresarial a la 
regió metropolitana. Dotze cen-
tres d’investigació d’excel·lència 
barcelonins assessoraran amb 
experts d’alt nivell de diversos pa-
ïsos que hi treballen 16 grans em-
preses industrials i 80 vinculades 
a elles.

33 L’objectiu és «provocar inno-
vacions rupturistes estratègi-
ques i acceptables pel mercat en 
les companyies», explica el coor-
dinador del PEMB, Francesc San-
tacana.  «No es tracta tant de con-
cretar projectes com de suggerir 
idees de millora i consolidar hà-
bits de col·laboració entre la in-
dústria i els centres d’investiga-
ció», afegeix.

33 En el grup de 16 empreses que  
ja han confirmat que participaran 
en l’experiència hi ha Seat, Puig, 
Esteve, Danone, Roca, Mecalux, 
Alstom, Cirsa, Abertis o Agbar. 
Cada una d’aquestes firmes trac-
tores en reclutarà sis del seu en-
torn per al programa.

33 A la llista de centres que mun-
taran visites de diversos dies del 
seu personal investigador hi des-
taquen els instituts Català d’In-
vestigació Química, de Ciències 
Fotòniques, de Recerca Biomèdi-
ca, Català de Nanotecnologia, In-
vestigació Sanitària Hospital Clí-
nic o Biomèdica de Bellvitge.

prenen millor així.
 Al final, malgrat tot, després 
de diverses expedicions, és possi-
ble sumar algunes recomanacions 
més a la llista. Per exemple, el res-
taurant Tian Xian, al número 25 
del carrer de Massanet. Des de fo-
ra, la falta d’informació i l’opacitat 
dels vidres fa témer que allà s’hi sa-
dollen un altre classe d’apetits . Pe-
rò no. La conclusió és que és molt 
bo, lletget i barat.

Una aventura

El barri del Fondo, ja ha quedat clar, 
és sobretot multicultural, i en això 
destaca sens dubte un restaurant si-
nocoreà, A Hui, del número 25 del 
carrer del Rellotge. Serveixen bulgo-
gi, finíssims talls de vedella mari-
nats que el client es cuina ell mateix 
a la taula sobre unes planxes corbes. 
És aconsellable després d’adobar la 
carn amb espècies, enrotllar-la din-
tre de una fulla d’enciam i, apa, coll 
avall.
 En resum. Fondo no és un bar-
ri turístic. Probablement no ho se-
rà mai. Però està tan a prop i a la 
vegada tan lluny que anar a la re-
cerca dels seus fogons té alguna co-
sa d’aventura, per cert, no sempre 
exempta de perills. També hi ha lo-
cals gens recomanables. Per dir-ho 
d’una manera elegant, recordeu 
les últimes paraules de Marco Po-
lo, ja al llit de mort. «Solament he 
explicat la meitat de tot el que he 
vist». Doncs això. H

Fondo (Santa Coloma de Grame-
net) no només és una de les ma-
cedònies més multiculturals de 
Catalunya. També és el barri xinès 
més dens d’Espanya. Per cada tres 
passaports espanyols n’hi ha un de 
la República Popular de la Xina. Es-
tà a un cop de metro, però ningú 
va a Fondo de visita com qui bus-
ca exotisme al Chinatown de No-
va York o, millor encara, al parcte-
matitzat de San Francisco. Tot i ai-
xò, a finals del 2011 va passar una 
cosa inesperada. La revista Time Out 
va dedicar 20 línies a un restaurant 
xinès del barri, el Jian Nan Mei Chi, 
al número 72 del carrer de Beetho-
ven, no perquè la seva fama trans-
cendís les fronteres del municipi, 
sinó perquè l’autor del text va te-
nir la feliç idea de preguntar a un 
grup d’orientals amb cara de salut 
on matar el rau-rau de gana amb 
gust. El que va fer sembla fàcil, pe-
rò no ho és.
 El capitan Richard Francis Bur-
ton (1821-1890) va partir el 1856 
a la recerca de les llavors descone-
gudes fonts del Nil amb un currí-
culum envejable. Impressiona que 
parlés amb fluïdesa 29 llengües, 
però sorprèn encara més que en 
una aventura anterior, el seu viat-
ge a la Meca, decidís circumcidar-
se quan ja era un home fet i dret 
perquè cap detall, per íntim que 
fos, delatés que era un europeu in-
fidel en una ciutat santa de l’Islam. 
Tampoc es queda curta l’empenta 
d’Ernest Shackleton (1874-1922), 
que enmig de la inhòspita Antàr-
tida li va deixar els guants al seu 
fotògraf (el molt infeliç els havia 
perdut) i va pagar l’alt preu de la 
congelació d’uns quants dits. Amb 
l’ímpetu de Burton i Shackleton, i 
també amb la comoditat que dóna 
viatjar calentonet en el metro amb 
una T-10 a la butxaca, això que ve 
a continuació és un primer esbós 
del que algun dia pot ser una ruta 
pels fogons més exòtics dels barris 
menys turístics de Catalunya.
 Al restaurant Wen Zou, al nú-
mero 5 del carrer de Terrassa, hi di-
nen a vegades algunes de les medi-
adores socials que treballen per a 
l’Ajuntament de Santa Coloma i 
que, entre les seves virtuts, que són 
moltes, destaca que parlen manda-
rí de manera fluida. Veure-les allà 
assegudes dóna confiança, primer 
perquè la carta és El Quixot xinès. 
No és per llegir-la d’una sola tira-
da. Quan es dubta entre «costella 
de cabra prendre en mà», «ous de 
sípia amb sal i pebre» i «orella de 
porc amb salsa picant», res de mi-
llor que recórrer a les ensenyances 

de Confuci («un home savi sap què 
ignora») i preguntar. La teca i la gres-
ca a Wen Zou van ser així, al final, ex-
traordinàries.
 El problema d’anar a la recerca 
de restaurants a Fondo, però, és que 
afirmar que els xinesos són impene-
trables és quedar-se curt. L’idioma 
no és una gran barrera. L’idioma és 
La Gran Barrera, encara que es facin 
intents entre ridículs i desesperats 
per saltar-la. «Menjar», en xinès, se 
suposa que és diu més o menys com 
«txií», però gràcies a les mediadores 
es descobreix amb horror que mal 
pronunciat també significa «veste’n 
a...». Ja era massa tard. Les males ca-
res d’alguns vianants consultats en 
aquesta expedició a Fondo es com-

CARLES COLS
SANTA COLOMA DE GRAMENET

33 Als fogons 8 Un cuiner del restaurant Tian Xian ultima un plat de crestes.

JOAN CORTADELLAS

El mandarí és una 
llengua punyetera. 
Entre ‘menjar’ i 
‘engegar a dida’ 
sols hi ha un accent

Com anar a la Xina en metro
Fondo és el gran barri xinès d’Espanya, sense atractiu turístic, però amb una mica de 
condescendència amb el més semblant al menjar casolà quotidià d’un barri de l’orient llunyà

33 L’especialitat 8 La propietària del local A Hui serveix un ‘bulgori’.

ALBERT BERTRAN

EXPEDICIÓ GASTRONÒMICA A SANTA COLOMA DE GRAMENET
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