
DECLARACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

CAP A LA SEGONA REINDUSTRIALITZACIÓ 

 
 
Els i les sotasignats, com a representants del món acadèmic, polític, econòmic i social 
del territori del Vallès Occidental, preocupats pel progressiu deteriorament del teixit 
industrial del territori, per la situació de deteriorament social que està produint la 
caiguda constant de la capacitat productiva i l’augment de l’atur, gran part del qual ja 
és de llarga durada fruit de la crisi econòmica que patim. Amb la voluntat de revertir la 
situació, volem apostar per impulsar la indústria com a model del creixement 
econòmic que ha caracteritzat el nostre territori, i que tothom coincideix que ha de ser 
la base per a la recuperació econòmica. 
 
EXPOSEM: 
 
El Vallès Occidental, amb una població de 862.369 habitants, genera un 11% del PIB 
català i el 3% del de l’estat espanyol, un territori que genera una ocupació de 315.016 
persones i 24.415 empreses i, malgrat aquesta fortalesa, arrossega una desocupació de 
més de 80.000 persones, un gran nombre de les quals no tenen cap tipus d’ingrés, amb 
28.194 llocs de treball perduts a la indústria des de 2009. En aquests últims anys, en 
aquesta comarca s’han destruït 1.470 centres de treball industrial i s’hi ha executat 
1.277 expedients de regulació d’ocupació només en els dos darrers anys. 
 
Després de la caiguda d’un sector industrial fonamental a la comarca com era el tèxtil 
als anys 80, es va saber generar una reindustrialització basada en la diversificació. 
Aquesta comarca, eminentment industrial, motor econòmic i forçosa avantguarda en 
la sortida de la crisi, té la urgent necessitat d’estímuls i complicitats de tots els actors 
territorials amb la finalitat de generar creixement econòmic i ocupació, la qual cosa 
implica potenciar en plenitud la seva fortalesa industrial. Cal una segona 
reindustrialització que faci del Vallès Occidental capdavanter en la recuperació 
econòmica i  en la millora de la qualitat laboral i social de tota la seva ciutadania. 
 
Aquesta comarca ha tingut, tradicionalment, un enorme dinamisme per crear 
sinergies, per establir estratègies conjuntes de desenvolupament i això ha portat a 
impulsar i participar en projectes com l’àmbit de la B-30, Fem Vallès o de més concrets, 
com el Catalonia Innovation Triangle (CIT), de gran contingut per crear condicions de 
creixement i desenvolupament territorial, així com el Pacte per l’Ocupació de l’any 
1997, pioner a tot l’estat espanyol, que evolucionà fins a la constitució del Consorci per 
l’Ocupació del 2005, i multitud d’espais de concertació locals que han buscat i trobat el 
consens necessari per fer avançar projectes que han esdevingut comuns. 
 
La fita d’aquesta declaració, en el marc d’altres debatudes i projectades en el mateix 
sentit com ara el Pacte per a la Indústria a Catalunya és, doncs, cercar l’acord, el pacte, 
la complicitat i crear la unitat necessària per tal d’iniciar un treball conjunt que tindrà 
un full de ruta i unes reclamacions mínimes i legítimes perquè aquest territori posi en 
marxa la seva immensa capacitat de transformació i opti per fomentar unes mesures 
determinades de política industrial. Tornar a situar la comarca en un entorn global i 



preparar uns reptes de futur que passen per un fons industrial fort, competitiu, de 
coneixement, amb mà d’obra qualificada i empresa competitiva.  
 
A tal efecte DECLAREM: 
 
 

• OPTEM  per una comarca referent en activitats industrials d’alt valor afegit que 
requereixen una ocupació qualificada i formada, que ofereix oportunitats a la 
seva ciutadania en termes d’oferta de formació ocupacional flexible, adaptada i 
accessible. Fer de la necessitat l’oportunitat; que la capacitat d’industrialització 
passi de ser potencial a real. 

 

• OPTEM  per un teixit industrial innovador i competitiu, per això necessitem que 
el coneixement que rau en l’àmbit universitari es transformi en innovacions tant 
de producte com de processos, apostant per fer arribar la innovació a l’empresa 
i les empreses, i especialment les pimes participin del sistema d’innovació del 
país. En aquest procés és fonamental la implicació dels centres tecnològics del 
Vallès Occidental i la sinergia amb l’àmbit universitari.  

 

• OPTEM per un pla energètic territorial, on estiguin implicats tots els agents del 
territori, atès que els costos energètics estan arribant a nivells insostenibles per 
la competitivitat de la indústria. 

 

• OPTEM per reforçar les estructures existents de coordinació interadministrativa 
en matèria de creixement econòmic amb la finalitat d’impulsar els determinants 
del nostre futur industrial, com ara les infraestructures viàries, ferroviàries, de 
telecomunicacions, l’estat dels nostres polígons industrials i parcs empresarials 
així com els centres compartits, entre altres, amb l’objectiu final també d’una 
política de sòl industrial coordinada. 

 

• OPTEM per la implantació progressiva d’un sistema basat en la formació DUAL 
que no solament vagi dirigit a persones joves aturades sinó que ofereixi un 
horitzó de futur a persones aturades majors de 45 anys i amb nivells bàsics de 
coneixement. 

 

• OPTEM  amb força per l’Agenda Europea 2020, especialment amb els objectius i 
eixos d’actuació establerts en el RIS3CAT, com a instrument eficaç de 
reindustrialització sostenible i de competitivitat energètica i impuls a la 
innovació, que faci especialment atractiu  el territori per al desenvolupament de 
nous projectes industrials. 

 

• OPTEM perquè les nostres pimes trobin no només el finançament necessari sinó 
les fórmules d’integrar recursos per competir en millors condicions, facilitant 
l’agrupació d’interessos i productes. 

 



• OPTEM per una coordinació que fomenti la internacionalització de la indústria, 
formada per administracions, agents territorials econòmics i universitats, amb el 
lideratge de les cambres de comerç i indústria. 

 

• OPTEM  per cercar  les inversions necessàries en  el camp del transport 
ferroviari de mercaderies com a factor primordial de competitivitat de les 
empreses i sortida del producte, així com les 20 noves estacions ferroviàries 
contemplades al Fem Vallès, sense oblidar la connexió ferroviària per a 
passatgers amb l’aeroport i la immediata finalització del tram de l’autovia B-40 
d’Abrera a Terrassa. 

 

• OPTEM  per la simplificació  i millora de la regulació que afecta l'establiment i                                   
           posada en marxa d’empreses, cercant com a objectiu final la uniformitat. 
     

• OPTEM per la transformació dinàmica de la formació professional fent-la prou 
flexible perquè resulti eficaç per dotar la indústria de recursos humans que 

generin una ocupació de qualitat i estable. 
 
 
Aquesta DECLARACIÓ unitària vol ser el principi d’un full de ruta que porti el Vallès 
Occidental a liderar una recuperació econòmica real per a tots els ciutadans i 
ciutadanes, que consolidi un model industrial competitiu basat en l’eficiència, la 
innovació i la qualitat de l’ocupació i que converteixi aquest territori en un referent 
europeu. 


