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INTRODUCCIÓ
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Objectius

Volem inspirar les accions particulars i col·lectives pel 
futur de la comarca. En l’etapa post COVID i més enllà. 
Aquesta és la visió de l’ACEB pel futur del Berguedà. Hem 
d’establir entre tots les principals palanques que han de 
reforçar la competitivitat i l’activitat econòmica. 

Algunes de les accions s’han de desenvolupar en el molt 
curt termini, especialment totes aquelles vinculades a la 
reactivació del consum, l’activitat o la liquiditat. Altres, 
més enfocades en el mig termini, no només han de for-
mar part del paquet de mesures de xoc de la crisi causa-
da pel COVID19 sinó de l’estratègia de competitivitat del 
territori (2021-2025).
Han de ser accions pràctiques, que siguin una realitat 
amb resultats visibles (i mesurables) quan abans millor.

L’ACEB posa aquesta proposta a disposició de tots els 
agents socials i econòmics amb l’objectiu de:

 Definir els elements claus per la competitivitat pre-
sent i futura del Berguedà.

 Acordar les accions polítiques d’entorn necessàries 
per a l’interès general.

 Concretar un model de seguiment i governança 
comú (públic-privat o privat-públic) per aconseguir la 
màxima eficiència i exigència dels recursos per complir 
els reptes acordats.
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Visió de l’ACEB

La posició que mesura la competitivitat de la comar-
ca no ha parat de baixar els darrers anys fins a ubi-
car-se, el 2019, en la comarca 32 de 42 (Font: FEGP). 

Són especialment preocupants aquests factors:

 Escàs esperit emprenedor i dinamisme empresarial.

 Poca disponibilitat de pols de desenvolupament i infra-
estructures.

 Baixa qualificació dels recursos humans.

 Escassos recursos per a l’educació i la formació profes-
sional.

 Alta dificultat per retenir el talent al territori.

 Envelliment progressiu de la població.

La situació ocasionada per la pandèmia ha accentuat 
les mancances sistèmiques i n’ha agreujat altres. No 
obstant, tota crisi presenta reptes i oportunitats.  

Per tot això, l’ACEB aposta per definir una agenda es-
tratègica 2021-2025 on els agents econòmics, socials i 
polítics del Berguedà estableixin un full de ruta en els 
següents àmbits:

 Vector Productiu

 Vector Territorial

 Vector Talent

 Vector Social

 Vector Sostenibilitat
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VECTOR PRODUCTIU
A nivell empresarial, necessitem una estratègia clara i 
desenfadada cap a un turisme sostenible i de major 
valor afegit. Sense renunciar i potenciant un teixit 
industrial en amenaça arreu. Aquests són els dos pilars 
per recuperar PIB (la millora i el creixement dels serveis 
i els béns generats en un territori) i generar ocupació de 
qualitat. És necessari fixar els reptes claus de competitivi-
tat. Aspectes com:

 La dimensió empresarial.

 Les activitats intensives en coneixement i la integració 
de les tecnologies 4.0 han de ser un repte diari pel nos-
tre teixit productiu.

 Regenerar el teixit productiu i fomentar l’emprenedoria 
(sobretot en els joves).

 Atreure inversions reals, potents, sostenibles i respec-
tuoses amb l’entorn.
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VECTOR TERRITORIAL
Cal redefinir el model de governança amb un pacte 
públic – privat amb participació real, directe i trans-
parent. Amb capacitat executiva i de seguiment. El 
territori ha de disposar de les infraestructures físiques i 
digitals per afrontar el present i el futur amb garanties. 
Tenint en compte la situació estratègica del Berguedà i 
les seves deprimides dades econòmiques, les adminis-
tracions públiques (totes: locals, comarcals, nacionals i 
estatals) haurien d’assumir un pla de “Discriminació po-
sitiva” per reequilibrar la zona pel que fa a demografia, 
renda per càpita i oportunitats de creixement futur.
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VECTOR TALENT
El Berguedà ha esdevingut un exportador net de talent 
en les darreres dècades. Per una banda, les noves ge-
neracions han marxat per formar-se i la majoria no han 
tornat (tot i que molts voldrien fer-ho). Per altre banda, 
professionals formats en les indústries tradicionals han 
buscat ocupació fora quan s’ha anat reduint el teixit in-
dustrial local. Cal una política activa de retenció del ta-
lent i de formació de proximitat, adaptada a les neces-
sitats actuals i futures del teixit productiu comarcal. Som 
en un lloc fantàstic per viure però cal acompanyar-ho 
d’oferta professional adequada. Combinats, es revertiria 
la fuga de talent i es fomentaria l’atracció de professio-
nals provinents d’altres zones o àmbits. El teletreball (ara 
en expansió) és un factor més que ho facilitarà.
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VECTOR SOCIAL
L’envelliment progressiu de la població (Posició 36/42 
en l’índex d’envelliment comarcal de Catalunya) sumat 
a les dificultats per mantenir un creixement del PIB i de 
la renda per càpita mitja per sota d’altres territoris de 
Catalunya, fa aflorar un allau de necessitats vinculades 
a la cohesió social i a la igualtat d’oportunitats. Amb un 
model de creixement econòmic propi d’una societat 
cohesionada, amb un teixit productiu potent i atenció al 
territori, aconseguirem el benestar comú. La qualitat de 
vida serà un dels nostres principals atractius.
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VECTOR SOSTENIBILITAT
La sostenibilitat ha de ser la nova normalitat.

Tots i cadascun dels vectors anteriors s’han d’alinear 
amb un desenvolupament sostenible i respectuós amb 
el medi ambient. El medi natural del nostre territori 
és un actiu i ha d’esdevenir per si sol un factor de 
competitivitat. Cal alinear-nos amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS); adaptant el model 
productiu i turístic als estàndards de l’economia circular 
en l’aprofitament dels residus, reduint la petjada ecològi-
ca. L’economia verda serà un pilar de generació de noves 
oportunitats.
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AGENDA 
COMPETITIVITAT 

BERGUEDÀ 
2021-2025

VECTOR
PRODUCTIU

VECTOR
TERRITORIAL

VECTOR
SOCIAL

VECTOR
TALENT

VECTOR
SOSTENIBILITAT

Fig. 1 Vectors clau agenda estratègica 2021-2025

Aquests elements condicionaran en gran mesura la com-
petitivitat del nostre territori. Són mesures que afecten a 
tots els àmbits; societat, administració i teixit productiu. 
Sense un pacte a termini entre els agents clau, totes les 
mesures seran fallides. Necessitem un ens renovat amb 
les eines i capacitats necessàries per abordar tots els 
reptes i la diagnosi. En aquest sentit, tan importants 
seran les mesures a prendre com la seva governança 
i execució eficient. Calen accions concretes, recursos de 
tota mena (no només econòmics) i sobretot: 

 Un calendari executiu amb les prioritats.

 Un seguiment rigorós del compliment més enllà de 
les habituals dinàmiques polítiques, electorals i buro-
cràtiques sempre tendents a demorar els seus propis 
plans i justificar les inaccions.



EIXOS 
D’ACTUACIÓ
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Pla de xoc a 
curt termini

Dinamització del 
teixit productiu

Vine a viure 
al Berguedà!

Infraestructures 
i comunicacions

Formació

1 3 40 2
Implementar amb la 
màxima urgència mesu-
res urgents per pal·liar la 
destrucció de PIB i llocs 
de treball.

Augmentar la població 
de la comarca per:
 dinamitzar el comerç 

local
 disposar del talent ne-

cessari per mantenir una 
economia competitiva
 mantenir i millorar els 

serveis públics bàsics 
(educació, salut, etc.).

Millorar l’activitat eco-
nòmica i empresarial:
 generant ocupació de 

qualitat
 reforçant la competiti-

vitat del teixit productiu
 incrementant PIB al 

Berguedà.

Dotar als sectors econò-
mics i socials de les eines 
d’entorn necessàries 
pel seu desenvolupa-
ment òptim:
 espais
 infraestructures de 

comunicació físiques i 
digitals.

Generar i disposar del ta-
lent necessari pel foment 
de l’activitat econòmica, 
empresarial i augmentar 
la qualitat de vida de les 
persones.
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EIX 0 
Pla de xoc a curt termini

Les administracions (sobretot les locals) han d’empren-
dre les mesures urgents al seu abast per pal·liar els 
efectes que el COVID-19 ha tingut en el conjunt del teixit 
productiu de la comarca.
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  ACCIONS I PROPOSTES:

 Estímuls d’àmplia base i serveis de liquiditat per 
apuntalar la confiança i evitar una contracció encara 
més profunda de la demanada. Les accions en aquest 
punt han de ser pels consumidors, les empreses i els 
ciutadans en general.

 Reactivar el consum local amb mesures urgents i 
transversals que arribin al comerç, turisme, hostaleria 
i restauració, productors agroalimentaris, activitats 
turístiques i culturals.

 Promoció de la digitalització.

 Promoció de programes formatius que ajudin a tre-
balladors i empresaris a formar-se en l’àmbit digital.

 Facilitar l’adaptació de tots els sectors davant de les 
limitacions d’aforaments i de moviment de persones.

 Impulsar mecanismes de flexibilitat administrati-
va. Agilitzar de forma definitiva i contínua els tràmits i 
les traves davant de les administracions. 

 Garanties per la no introducció de noves mesures 
de pressió fiscal. Cal evitar els increments fiscals. Les 
administracions públiques tenen aquesta  tendència 
contraproduent per la recuperació en èpoques de con-
tracció econòmica.

 Implantació d’un sistema d’ajuts fiscals, amb ajorna-
ments o reccions del pagament d’impostos. Exoneració 
de taxes.

 Afrontar el pagament immediat de les factures dels 
proveïdors a les administracions que superin els 30 
dies des de la data d’emissió.

 Reformulació dels pressupostos; increment de par-
tides d’obra pública i facilitant l’accés als concurs a les 
empreses locals.

 Estímuls directes a la rehabilitació d’habitatges.

 Dignificar l’espai públic en general i de forma especial:

• Eixos comercials.

• Zones d’activitat econòmica.

• Polígons industrials.

 Desplegament de banda ampla, fibra òptica i 5G 
arreu.

 Impuls sense complexes de la col·laboració públi-
ca-privada o privada-pública. Hem de crear un pre-
disposició efectiva i sensible de tots els agents per sor-
tir del sotrac econòmic i social en el que ens trobem.



16
www.aceb.cat

Tal com apliquen alguns ajuntaments i consells comar-
cals del país, es concreten les següents cinc mesures 
impositives d’impacte a implantar per ajudar al teixit 
econòmic:

 Condonació de tots els impostos fins que hagin re-
mès els efectes de la pandèmia, la parada de l’activitat 
actual i la que es preveu, donant temps a normalitzar 
l’activitat econòmica privada.

 Eximir el pagament de les taxes de residus i de 
terrasses. Les empreses i comerços obligats a para-
litzat o reduir la seva activitat (o les que han optat per 
implementar el teletreball) no generen residus durant 
el període d’afectació.

 Subvencionar l’IAE de les empreses que acreditin la 
paralització de la seva activitat. 

 Subvencionar l’IBI de les empreses que acreditin la 
paralització de la seva activitat. 

 Subvencionar l’IBI dels propietaris de finques ar-
rendades amb una moratòria en el cobrament de les 
rendes.
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EIX 1 
Vine a viure al Berguedà!

  DIAGNOSI 
Hem d’augmentar la població de la comarca per di-
namitzar el comerç local i mantenir/ampliar serveis 
bàsics. Es necessiten estratègies diferenciades a cada 
població sense serveis essencials per tal de que siguin 
més atractius per establir-s’hi.

Un repte important i nuclear del Berguedà és acabar 
amb la tendència a l’envelliment de la població i captar 
nous residents, en especial famílies joves de 25 a 45 anys 
amb fills. S’ha d’encarar sense complexes ni apriorismes. 
Cal assumir, per part de tots, que incrementar la pobla-

ció amb nous habitants joves i actius és imprescindible. 
El Berguedà té un índex d’envelliment (175) amb més de 
60 punts per sobre de la mitjana de la demarcació de 
Barcelona (115). És la comarca menys poblada de totes 
les dotze de la província, només per darrera del Moianès. 
Som la comarca amb menys densitat de població.

La crisi derivada de la pandèmia i els confinaments han 
activat una oportunitat per a les zones rurals a on moltes 
persones s’estan plantejant venir-hi a viure.
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  ACCIONS I PROPOSTES

 Anàlisi del públic objectiu. Cal analitzar amb urgència 
els segments de població a captar. Cadascun d’ells té 
necessitats específiques i l’èxit de qualsevol acció vin-
culada en aquest aspecte dependrà del grau de satis-
facció de les seves necessitats i interessos.

 Campanya publicitària segmentada i dirigida al grups 
de població seleccionats de forma específica. Cal ex-
posar els beneficis de viure al Berguedà, fent èmfasis 
en els factors diferencials (natura-esport, qualitat de 
vida, connexió amb BCN, seguretat ciutadana). S’ha de 
ressaltar la proximitat a les zones poblades i potents 
econòmicament.  
El factor “a una hora” és una eina guanyadora respec-
te d’altres indrets allunyats que poden competir amb 
aquesta tendència (sobrevinguda per la pandèmia) a 
marxar de la metròpoli.

 Finestreta única habitatge/feina. Espai físic de fàcil 
accés i portal web únic d’acompanyament (amb tècnics 
acompanyant i gestionant efectivament les oportuni-
tats, interactuant amb els ajuntaments i les empreses 
especialitzades) per donar resposta a les inquietuds dels 
nouvinguts i ajudar-los a fer l’aterratge a la comarca. 
En aquesta finestreta única hi ha d’haver una borsa 
d’habitatge i una de treball compartida amb tots els ens 
públics i privats que han de participar-hi:
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 Borsa d’habitatge per impulsar el lloguer, facilitant 
les relacions entre propietaris i llogaters. Destinada a 
propietaris amb habitatges desocupats al Berguedà 
i llogaters amb necessitat d'habitatge habitual, no de 
segona residència.

• Ajudes per a la rehabilitació d’habitatges si es des-
tinen a lloguer i aquest es gestiona des de la borsa 
d’habitatge.

• Assessorament i contractes.

• Mediació durant la vigència del contracte.

• Estudi de viabilitat econòmica del lloguer.

• Assegurances de protecció jurídica i multirisc gratuï-
tes o a preus rebaixats.

• Gestió de les incidències en el pagament de la renda.

 Aquests serveis han de ser sense cost ni despeses de 
gestió.

Borsa de treball per impulsar la inserció laboral de les 
persones que vulguin venir a viure al Berguedà. Des-
tinada a empresaris berguedans que disposin de llocs 
vacants a les seves empreses i a persones amb ganes 
de treballar a la comarca.

• Formació, orientació i assessorament per a la inser-
ció laboral. 

• Gestió de plans d'ocupació i programes de formació i 
inserció de col·lectius més desfavorits. 

• Preselecció i capacitació de personal per a empreses. 

• Servei d'intermediació empresa/treballador.

• Assessorament i suport a l’emprenedoria i l’autoocu-
pació. 
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La gestió coordinada a nivell comarcal dels dos serveis és 
clau per donar una resposta ràpida i eficient.

La finestreta única és essencial. Cal gestionar-la amb 
mentalitat executiva i resolutiva. Enfocada al servei dels 
interessats per davant de qualsevol altre raó o servitud. 
Cal evitar burocràcies, allargament de tràmits i les ac-
tituds que les acompanyen en la relació dels ciutadans 
amb les administracions. Una transformació en aquest 
concepte de servei al ciutadà és imprescindible. Al 
menys, començar-ho a assumir com un repte a canviar 
estructuralment.
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 Infraestructures i equipaments per tal que puguin 
desenvolupar la seva vida al Berguedà en condicions 
òptimes. Les mateixes pels residents actuals però re-
forçades i millorades:

• Bona connectivitat per afavorir el teletreball (fibra 
òptica, wifi, 5G).

• Transport públic de qualitat, a demanda en pobles 
més petits i amb una oferta suficient a la resta.

• Serveis mèdics a tots els municipis o possibilitat de 
què s’hi desplacin ràpidament en cas de necessitat.

• Escoles a cada municipi o en el més proper. Aquest 
punt passarà a ser un dels més demandats.

• Serveis bàsics a domicili oferts per empreses del 
territori.

• Millorar o reforçar (segons els casos) la neteja de les 
vies urbanes, el manteniment d’elements públics i 
la restauració d’instal·lacions d’ús col·lectiu i tots els 
seus entorns. Aspecte molt millorable en general.

• Auditoria sobre la seguretat ciutadana disponible per 
part dels cossos operant al Berguedà. Valoració de 
la suficiència de la seguretat preventiva disponible 
segons la realitat social i la dispersió demogràfica.



22
www.aceb.cat

EIX 2 
Dinamització del teixit productiu

La dinamització del teixit productiu és el principal 
pilar sobre el qual ha de pivotar l’agenda estratègi-
ca del Berguedà 2021-2025. Amb l’objectiu de generar 
creixement econòmic, ocupació de qualitat i la màxima 
cohesió social, cal posar el teixit empresarial en el centre 
de gravetat per tal de reforçar-ne la seva competitivitat i 
creixement futur. 
En aquest sentit, es plantegen a continuació un conjunt 
de mesures per afavorir-ho tant a nivell de les empreses 
existents com les de nova creació i implantació.
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Cal afavorir l’aparició i la consolidació d’emprene-
dors. S’han de descobrir nous projectes i crear noves 
activitats econòmiques. 

Tot i que a nivell d’estratègia comarcal, l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà treballa aquest eix i 
n’incentiva la proliferació des de fa anys, els resultats no 
són els esperats ni els requerits. Atesos un bon nombre 
de projectes, l’escalabilitat empresarial de la majoria ha 
estat molt limitada, sobretot pel que fa a la potència i 
dimensió de tots els que han sorgit. Es necessita un anà-
lisi profund i corrector per reconduir aquest dèficit. Cal 
treballar en direcció a les necessitats estructurals i es-
tratègiques per assolir uns nivells de desenvolupaments 
equiparables a les comarques veïnes amb millor situació. 

Emprenedoria
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  DIAGNOSI 
El nombre de projectes econòmics o industrials nous 
és escàs. Apuntem les següents hipòtesis d’aquesta 
mancança: 

 Falta població potencial al segment on sorgeixen els 
primers emprenedors (edats compreses entre els 20 i 
35 anys). Els potencials emprenedors amb inquietuds 
empresarials marxen de la comarca per a formar-se 
(formació de grau superior, universitària, màsters, etc.). 
Molts es queden en aquest nou entorn a on troben el 
marc adequat per establir-se professionalment. Són 
àmbits més favorables per la proliferació d’idees, el 
desenvolupament de projectes i la relació entre ta-
lents. 

 El Berguedà actualment no ofereix un marc que 
fomenti l’emprenedoria. No hi ha un ambient procliu 
amb espais per compartir experiències i coneixement. 
Costa fomentar el contacte entre potencials empre-
nedors, establir aliances, projectes “inspiracionals”, 

plataformes de suport i assessorament potents.

 Al Berguedà hi sorgeixen persones amb talent 
i futurs emprenedors, però hi ha una etapa de 
trencament en la què abandonen la comarca i no 
es recuperen ni retornen. Canviant les condicions i 
l’entorn, molts d’aquests professionals tornaran a crear 
el seu projecte aquí.

 És molt difícil captar talent forà o sense cap vincle 
emocional amb el territori.
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  ACCIONS I PROPOSTES:
En les edats formatives de primària i secundària, es 
treballa en programes per fomentar l’emprenedoria 
però hi ha marge de millora.

 En les edats més joves el format actual pot ser vàlid, 
per fomentar la creativitat i experimentar.

 A batxillerat i en cicles (mitjans i superiors) s’ha de ser 
ambiciós. Cal una bona tutela, ser més crítics i exi-
gents. S’ha d’actuar més seriosament la part empresa-
rial. No s’ha de coartar la creativitat, desmotivant als 
estudiants amb matèries poc atractives. No obstant, 
si es vol crear una empresa cal assumir que s’han 
d’adquirir uns coneixements empresarials bàsics com 
finances, RRHH i altres. L’emprenedor potencial ha de 
tenir clar que ell, un soci o un equip extern han de tenir 
aquesta expertesa.

 Es necessita una revisió de tots els programes oferts 
a nivell comarcal per fomentar l’emprenedoria (Xar-
xa d’Emprenedors, Concurs d’Idees Emprenedores i 
Escola de persones Emprenedores, entre altres). S’ha 
de revisar el nivell de contingut i suport. S’ha de valorar 
la manca de “població objectiu”. Aquests programes 
difícilment es desborden de sol·licituds. I en general 
són programes que fomenten l’autoocupació en mo-
destes activitats de comerç, restauració o serveis. Han 
de tractar el foment de projectes empresarials de 
perfil industrial. Han de treballar idees que acabin en 
la constitució d’empreses que formin part del motor 
tractor o activador econòmic de la comarca.
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Cal recuperar aquesta població potencial que marxa 
de la comarca, i atraure’n de nova amb les següents 
mesures:

 Disposar d’un motor econòmic tractor. Que sigui un 
pol d’atracció i inspiració per a nous emprenedors. 

 Aconseguir una formació universitària o equiva-
lent, de qualitat i relacionada amb sectors tractors o 
estratègics.

 Disposar d’un espai (districte, barri o colònia que 
sigui un “22@” del Berguedà) d’incubadores o vivers 
de nous projectes. Generació de l’ambient procliu 
per atraure emprenedors “reals” i facilitar la interacció 
entre ells. S’han de filtrar o graduar els projectes can-
didats. Es necessiten propostes reals, justificades, amb 
possibilitats de consolidació i creixement empresarial.  

 Cal facilitar l’establiment de noves empreses (avan-
tatges fiscals, facilitats en gestió de permisos i tràmits, 
serveis atractius per la població (habitatge, salut i oci 
entre altres)). Acompanyament d’alt nivell, selectiu, 
crític i amb exigència de resultats tangibles per fases, 
especialment els que comptin amb suport en forma de 
recursos públics.

Per últim, altres territoris tenen mecanismes bastant 
madurs de capital llavor, xarxa de business angels o 
capital risc. Si bé l’accés a finançament ha deixat de ser 
la principal necessitat assenyalada per molts emprene-
dors, segueix sent d’alt interès. Sovint, darrera el crèdit o 
finançament hi ha un acompanyament sènior que acaba 
esdevenint un factor clau d’èxit per al desenvolupament 
del projecte.
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  DIAGNOSI
El teixit empresarial del Berguedà factura valors 
aproximats als 600 milions d’euros anuals. El 12,3% 
prové del sector primari, el 36,8% de la indústria, l’11,2% 
de la construcció i el 39,7% del sector serveis. 

El conjunt presenta uns reptes i dinàmiques que s’han de 
modificar: 

 Dimensió empresarial insuficient. La grandària mit-
jana de les empreses es de 6,10 treballadors assalari-
ats. 

 Només 12 empreses superen els 10 milions d’euros de 
facturació anual.

 Baix nivell d’internacionalització.

 Baixa regeneració. Prevalen les empreses aparegudes 
abans del 1960. Només el 32,1% són empreses funda-
des després de l’any 2005.

Teixit productiu

 Poques empreses de serveis i tecnologies intensi-
ves en coneixement (molt intensius en treball – mà 
d’obra). Som la comarca 28/42 en ocupació en empre-
ses d’alt contingut tecnològic i la 39/42 en la taxa de va-
riació (creixement/decreixement d’ocupació en aquest 
segment) (Dades 2019 Observatori del Treball i Model 
Productiu Gencat).

 Baixa adaptació a la quarta revolució industrial 
(indústria 4.0).

El Berguedà ja no disposa d’un sector que pugui ser 
considerat tractor destacat. No obstant, hi ha alguns 
sectors que concentren una massa crítica d’empreses 
rellevants o potencials per ser un sector clau per l’eco-
nomia  en el futur. Cadascun d’aquests sectors, presenta 
reptes estratègics propis de les seves dinàmiques inter-
nes que calen ser treballades de forma específica. No 
obstant, hi ha un seguit de factors que afecten a la com-
petitivitat del conjunt d’empreses i sectors. 
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  ACCIONS I PROPOSTES
Des d’una òptica més genèrica i amb un enfocament de 
de promoció econòmica del teixit del territori, plante-
gem accions en 2 grans àmbits:

 Projectes estratègics transversals

 Adaptació a les macro-tendències
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Cal identificar els projectes que convenen a la co-
marca per esdevenir en un pol de competitivitat per 
a les empreses vinculades i pel conjunt del territori. 
Integrant-hi empreses i entitats tractores de la comarca 
es generarà:

 Un efecte col·lectiu multiplicador.

 Facilitarà la connexió entre els actors implicats.

 Arrossegarà altres empreses a crear aliances estratègi-
ques.

 Possibilitarà la innovació individual i col·lectiva.

 Compartirà recursos, infraestructures, coneixement, 
connexions i contactes.

Una aproximació transversal podrà teixir sinergies entre 
diferents sectors per afrontar també reptes individuals i 
col·lectius territorials: 

 Turisme – esport – salut. Generació d’una oferta de 
productes i serveis vinculats al turisme de l’esport i la 
salut. Tindria repercussió en el benestar de la població 
del Berguedà.

 Turisme – producte alimentari local. Vincular i refor-
çar el producte propi de proximitat pels fluxos turístics 
de la comarca.

 Construcció – materials de construcció sostenible 
– eficiència energètica i energies renovables, entre 
altres. Desenvolupament de tecnologies, serveis i for-
mació en l’àmbit de la construcció “bio” i sostenible.

 Biomassa – energies renovables. Generació d’ener-
gia verda i tecnologies sostenibles, millorant la gestió 
forestal del territori.

L’impuls, així com la governança d’aquests projectes 
estratègics comarcals, ha de ser pública-privada. El teixit 
productiu a nivell individual de cada empresa i a nivell 
col·lectiu ha de ser l’actor principal i l’administració pú-
blica ha d’adoptar un rol d’agent d’entorn facilitant-ne el 
desenvolupament amb les polítiques adequades.

PROJECTES ESTRATÈGICS TRANSVERSALS
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Cal vincular el territori i aquests sectors, majorità-
riament de caire tradicional, amb les principals ma-
cro-tendències que afecten al conjunt de sectors de 
la nostre economia de forma directe o indirecte:

 Sostenibilitat - Transició ecològica. La competitivitat 
del teixit empresarial ha de ser compatible amb la neu-
tralitat climàtica, els ODS i la sostenibilitat. Sorgeixen 
un gran nombre d’oportunitats vinculades a aquesta 
tendència com són:

• Els productes “bio” i de quilòmetre 0.

• Serveis i tecnologies vinculades a les energies reno-
vables i eficiència energètica. 

• Habitatge sostenible o qualsevol activitat relacionada 
amb l’economia circular.

 A nivell col·lectiu, cal apostar decididament per un 
territori sense peatges mediambientals, facilitant les 
infraestructures d’energia renovable i apostar per una 
economia circular, reforçant les mesures d’eficiència 
energètica i mobilitat sostenible.

 Digitalització i indústria 4.0. Si bé en molts casos 
la pandèmia ha provocat avenços a les empreses en 
l’àmbit de la digitalització bàsica, el teixit productiu 
berguedà parteix d’un estadi insuficient. Cal aprofun-
dir i intensificar decididament la modernització dels 
sectors productius i dotar-los de competències tant en 
l’àmbit de gestió com en la generació de productes i 
serveis adaptats als nous temps. Digitalització, robòti-
ca, IoT i intel·ligència artificial són eines que necessiten 
ser valorades i adaptades cas per cas.  Cal connectar el 
sector industrial amb centres i proveïdors tecnològics 
per transformar els sistemes industrials i incorporar-se 
amb garanties a la indústria 4.0. 

ADAPTACIÓ A LES MACRO-TENDÈNCIES
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 Serveis intensius en coneixement. El Berguedà té 
un teixit productiu que es caracteritza per ser intensiu 
en mà d’obra. Cal diversificar i transformar l’economia 
del territori i dirigir-lo a serveis i activitats intensives en 
coneixement. S’ha de permetre el reforç de l’atracció i 
la retenció de talent. Cal promoure l’ocupació de major 
valor afegit (Augment del PIB/càpita) i l’emprenedoria 
d’aquest àmbit. A nivell de territori s’ha de generar una 
economia més resilent, un model de creixement com-
petitiu i de progrés.

 Internacionalització - Relocalització: Aquesta crisi 
presenta una oportunitat per territoris com Catalunya i 
el Berguedà: 

• Augment de barreres a la internacionalització  que 
replantegen l’apropament dels centres productius i 
les cadenes de subministrament. 

• La deslocalització continua essent una amenaça en 
territoris com el Berguedà però la re-localització de 
centres productius és una nova oportunitat si es dis-
posa de talent humà i infraestructures competitives 
(logístiques, digitals i espais industrials).
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TURISME AGROALIMENTARI BENESTAR - CURA 
A LES PERSONES

FORESTALTÈXTIL

Sostenibilitat - Transició ecològica - Bio

Digitalització - indústria 4.0

Serveis intensius en coneixement

Internacionalització - Relocalització

METALL, 
MECÀNIC, ETC

Cadascun dels projectes que es generin al Berguedà hauria de tenir 
en compte els dos àmbits tractats en aquest apartat (projectes  
estratègics transversals i adaptació a les macro-tendències).

Fig. 2 Projectes transversals i macro - tendencies
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PÍNDOLA SECTORIAL 

TURISME

Per la seva singularitat, es presenten a continuació algunes píndoles sectorials 
per entrar en més detall en la diagnosi i reptes d’aquests subsectors:

La pandèmia de la Covid-19 ha obert una finestra 
d’oportunitat per destinacions com el Berguedà: 

 Zones tradicionalment poc massificades 

 Amb una oferta vinculada a la natura i l’aire 
lliure

 Un tipus d’allotjament adequat a les noves 
necessitats dels viatgers

 Propera als principals nuclis de població del 
país 

 I amb un potencial de descoberta molt im-
portant per bona part de la població.

Hi ha, però, un repte inicial. 9 de cada 10 visitants 
a la comarca venen de Catalunya, principalment 
de Barcelona i l’àrea metropolitana. Es depèn, 
doncs, del mercat domèstic. Dependència que, 
especialment a curt termini, tindran la major part 
de destinacions turístiques catalanes. Això fa que 

sigui més necessari que mai crear una propos-
ta de valor turística que permeti posicionar-se 
clarament a la ment del consumidor amb una 
imatge i uns missatges que s’adaptin al nou perfil 
de viatger.

Posicionar una destinació no és evident ni ràpid. 
Requereix, principalment, d’una estratègia con-
sensuada, un pressupost permanent per al seu 
desplegament i de temps.

Actualment, la imatge i posicionament del 
Berguedà com a destinació turística és dèbil. 
El turista no té una imatge clara de la destinació 
i els elements que hi associa són relativament 
limitats. 

En el cas del Berguedà, generar una imatge de 
marca única no és fàcil ja que, orogràficament, hi 
conviuen dues realitats molt diferents:
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 Al nord, mitja i alta muntanya i una oferta rela-
cionada amb el turisme de natura i aventura.

 Al sud, amb unes característiques orogràfiques 
i una oferta d’activitats totalment diferents. 

El turisme actiu ha estat el producte estrella de la 
promoció comarcal, seguit de la cultura i la gas-
tronomia. Tenint en compte els nous escenaris 
previstos, alguns dels conceptes a potenciar per 
donar valor a la imatge del Berguedà són:

 La proximitat a la natura com a font de salut i 
benestar

 La cultura “soft” en termes de valors, cos-
tums, tradicions, l’artesania, etc.

 El món agroalimentari (producte local de 
qualitat, slow food, xarxa de petits productors, 
etc.)

 L’ecologia

 I la sostenibilitat, com a concepte trans-
versal.

Cal destacar que el Berguedà fa temps que treba-
lla de forma intensa i estructurada en la sosteni-
bilitat aplicada en el sector turístic, havent rebut 
diferents reconeixements a nivell internacional.

Caldria treballar per posicionar el Berguedà com 
una de les 3 millors destinacions sostenibles 
i de qualitat de Catalunya (la sostenibilitat 
entesa en el seu sentit més ampli: social, cultural, 
ambiental/ ecològic, etc.).

A nivell estratègic, alguns reptes de diferent 
índole a plantejar són:

 Increment de la despesa mitjana del turista.

 Augment de l’estada mitjana a la comarca.

 Diversificació dels mercats emissors de turis-
tes cap al Berguedà.

 Millora de la qualitat dels serveis turístics exis-
tents.

 Gestió de l’accés als espais/ recursos naturals 
comarcals.

 Governança entre el sector turístic i els altres 
sectors comarcals que poden tenir un impacte 
amb l’activitat turística.

Fixar unes bases ara, en temps de canvis, i 
treballar conjuntament amb una visió clara farà 
que, a mig i llarg termini, el Berguedà pugui tenir 
una posició destacada com a destinació turística 
d’interior al país.
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PÍNDOLA SECTORIAL 

COMERÇ
El sector comercial és una activitat econòmica 
clau per a la vitalitat i la dinamització dels nu-
clis urbans. La seva protecció i modernització és 
clau per conservar la personalitat, la fisonomia, 
la vida d’un municipi. 

La problemàtica demogràfica és una de les 
pitjors malalties pel comerç:

 Envelliment dels professionals

 Envelliment de l’edat de compra

 Manca de transició generacional

 Manca de modernització.

Sabem que certs sectors comercials de territo-
ris veïns ens castiguen, captant el consum dels 
residents berguedans amb una descapitalització 
(el consumidor que rep un sou al Berguedà i se’l 
gasta consumint en altres indrets: Vic, Manresa o 
Andorra) pel desconeixement de l’oferta, la falta  
de modernització, el vincle amb oci/cultura.

Per revitalitzar el sector comercial i que aquest 
pugui realitzar la seva funció social i econòmica 
cal actuar en dos eixos principals:

DIGITALITZACIÓ

Per arribar a un consumidor jove i nou que està 
connectat a les noves tecnologies (XXSS, webs, 
mòbil...) cal treballar per aconseguir:

 Fer més visible tota l’oferta.

 Modernitzar els productes i la competitivitat 
en preus i marges.

 Fer-se atractius a l’hora d’impulsar un nego-
ci fugint de la visió antiquada del comerç de 
sempre. 

 Disposar d’un  aparador virtual que ens 
permeti ser competitius amb altres centres 
comercials de fora i on-line. 

 Mantenir sinergies amb productors i serveis.
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 Establir el MarketPlace Berguedà: un gran 
centre comercial amb TOTES les activitats del 
tercer sector i productors del sector primari. 
Finançat amb diner públic però executat i 
mantingut pel sector privat (concessió). 

REVITALITZACIÓ D’EIXOS COMERCIALS 
EN CENTRES URBANS

Amb els POUMS (Plans d’Ordenació Urbana Mu-
nicipals), els nuclis urbans han de donar resposta 
a un concepte transformador: “recuperar els 
carrers pels veïns i abandonar els vehicles”.

Les persones que passegen són els que més con-
sumeixen. Tenen vincles emocionals amb el seu 
municipi i aporten vitalitat als carrers.

L’ús abusiu del vehicle privat és un dels proble-
mes a afrontar, buscant alternatives de transport 
(bicicleta, servei de bicing, bus o a peu), amb els 
vianants com a prioritat en els nuclis urbans i 
eixos comercials per fer-los atractius, amplis i 
segurs. 

Revisant els POUMS I els Plans de Mobilitat es 
podran crear aquests ecosistemes fonamen-
tats en: 

 Carrers mantinguts (il·luminats, amplis i nets)

 Carrers segurs i amb zones d’oci (oci infantil, 
comerç i restauració)

 Pobles amb capacitat d’aparcament a la pe-
rifèria i accés ràpid al centre i als eixos comer-
cials

 Minimització dels aparcaments cèntrics 
(per a residents)

 Polítiques que busquin embellir els eixos 
comercials (ordenances de façanes, discrimi-
nació positiva en locals buits, art i cultura al 
carrer).

Cal destacar que grans nuclis amb aquests canvis 
realitzats i un nou model de ciutat han fet un 
salt qualitatiu i han millorat la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïnes. El desenvolupament del 
projecte de Llei dels APEU (Àrees de Promoció 
Econòmica Urbana) serà una bona oportunitat. 
L’objectiu d’aquesta futura llei és assentar les 
bases d’un nou model de gestió, basat en la 
col·laboració públic–privada en àrees de concen-
tració d’activitat comercial, turística, industrial i 
de serveis.
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PÍNDOLA SECTORIAL 

AGROALIMENTARI
El Berguedà no gaudeix ni d’una imatge, ni un 
posicionament com a comarca agrícola, rama-
dera o productora agroalimentària. El conjunt 
del sector primari aporta un percentatge impor-
tant en la facturació anual de la comarca. 

La crisis derivada del Covid-19 agafa al sector 
primari en un moment en què Europa està refor-
mant la Política Agrària Comuna (PAC) per tal de 
fomentar un sector agrícola intel·ligent, resistent 
i diversificat per garantir la seguretat alimentària. 
La intensificació de la cura del medi ambient, 
l’acció del clima i l’enfortiment del teixit socioeco-
nòmic de les zones rurals.

També coincideix amb la fi del PDR 2014-2020 
i amb l’inici d’un nou període que encara té per 
acotar alguns dels seus eixos estratègics. Els Pro-
grames de Desenvolupament Rural són el prin-
cipal instrument del què disposa la Generalitat 
de Catalunya per vehicular i promoure la política 

estructural del món rural. Totes les línies d’ajut 
bàsiques pel sector primari a casa nostra en 
depenen:

 L’àmbit forestal i el medi natural

 El sector agrari

 El sector ramader

 La població rural

 L’agroalimentari.

El que fins ara era una amenaça pel sector 
primari ara és una oportunitat única. Hem 
d’entendre el moment de canvis estructurals 
en el sector, coincident en el temps amb la crisi 
generada pel Covid, com una oportunitat. Cre-
ant un posicionament que manca, aprofitant 
les sinèrgies i  les sensibilitats de les persones 
que hi viuen i treballen. Ens hem de definir per 
traçar un futur sostenible i competitiu. S’ha de 
gestionar el territori, viure, treballar i 
gaudir-ne.
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Cal conèixer l’orografia i climatologia de la 
comarca, amb dues realitats molt marcades i 
diferenciades, entre l’alt i baix Berguedà. Apor-
ten recursos i activitats diferents (gestió forestal 
diversa, cultius de secà, pastures, assentaments 
estants, transhumants, explotacions agrícoles i 
ramaderes petites i mitjanes, etc.). 

Aquesta rica diversitat condiciona el tipus d’ex-
plotacions i activitats agroalimentàries que s’hi 
poden establir. L’antic model d’explotacions 
intensives fins ara ho podia dificultar però ara les 
circumstàncies són molt propicies per les noves 
tendències d’economia circular, gestió sosteni-
ble, ramaderia extensiva, producció integrada i 
ecològica.

La comarca del Berguedà no serà territori 
competitiu o atractiu per explotacions in-
tensives o la gran indústria agroalimentà-
ria. S’ha de buscar un posicionament enfo-
cat cap a la singularitat i l’excel·lència.

L’enfoc del Berguedà com a territori produc-
tor hauria de partir de:

 Anàlisis i coneixement profund de tots els 
agents locals (explotacions agrícoles, ramade-

res i forestals, productors i transformadors). 
Crear sinèrgies i complicitats entre ells. Acon-
seguir una autèntica xarxa de productors que 
doni impuls al sector.

 Major implicació i coneixement per part del 
sector públic (Consell Comarcal, Agència de 
Desenvolupament i Ajuntaments). El coneixe-
ment profund del sector permet fer polítiques 
proactives. 

 Disposar de formació especifica en el terri-
tori. Actualment l’institut de Puig-Reig ofereix 
un grau mitjà d’elaboració de productes ali-
mentaris i cal ampliar aquest tipus de formació.

 Fer pedagogia al consumidor final, sobre 
l’origen i el cost del producte. 

 Recuperar hàbits com els mercats de produc-
tors, a on anar a comprar el producte fresc i de 
proximitat. Donar visibilitat als productors i 
acostar-los als consumidors.

 Teixir aliances amb altres sectors com la 
restauració per tal que es converteixin en els 
altaveus dels productes locals. 

 Donar a conèixer la realitat local als visi-
tants a través del sector turístic, fent d’ambai-
xadors de la comarca i els seus productes.
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PÍNDOLA SECTORIAL 

CONSTRUCCIÓ
El sector encara no s’ha recuperat de la crisi ante-
rior (2.008) i ara ha d’afrontar la derivada de la 
Covid. Un escenari incert del que desconeixem 
els efectes a mig i llarg termini. 

Hi ha alguns signes positius. Una demanda 
d’habitatge derivada del canvi de prioritats. Viure 
una situació de confinament per la pandèmia pot 
reactivar la construcció d’obra nova, actualment 
gairebé aturada, així com la rehabilitació d’habi-
tatges buits per llogar o vendre.

El sector de la construcció té un pes rellevant 
en l’economia del Berguedà. Hi ha un veritable 
potencial en la construcció sostenible i la bi-
oconstrucció. Són dos àmbits emergents i estan 
alineats amb les noves directrius europees i amb 
les inquietuds dels usuaris. A la conscienciació en 
matèria d’eficiència energètica s’hi afegeix l’ús de 

materials més naturals i tècniques respectuoses 
amb el medi ambient. 

Les noves tendències constructives concorden 
amb el què es vol potenciar a la comarca i podria 
ser un referent amb un pla d’implementació i els 
recursos necessaris. Caldria apostar pels mate-
rials naturals disponibles com la fusta, el ciment 
natural, la pedra i el guix. Una base de la biocons-
trucció és l’ús de materials de proximitat.

L’objectiu a assolir s’adequa a les noves tendències:

 Concorda amb les polítiques i les prioritats del 
sector públic.

 La normativa és favorable per comportar 
beneficis ecològics, l’eficiència energètica, els 
materials avançats i l’economia circular.
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 Edificis amb balanç energètic zero o positiu, 
usant les energies renovables i aprofitant els 
recursos ambientals.

 Reducció de la pobresa energètica amb edificis 
més sostenibles.

 Creació de nous llocs de treball i reconversió 
dels obsolets en un sector castigat per les 
crisis i amb un mercat laboral poc professiona-
litzat.

Els reptes i accions a tenir en compte són:

 Implicació públic-privada o privada-pública 
per incrementar la importància de l’impacte 
dels edificis en el medi ambient. Calen accions 
pedagògiques transversals. 

 La construcció està endarrerida en innovació 
respecta els altres sectors econòmics prin-
cipals. L’evolució en les darreres dècades ha 
generat pocs avenços o millores significatius. 

És un sector amb un gran potencial d’evo-
lució tecnològica per destinar-hi recursos 
per la investigació, el desenvolupament de 
productes, l’estudi de metodologies i tècniques 
constructives.

 El sector té una gran mancança de mà d’obra 
qualificada amb un envelliment progressiu 
dels oficials i manca d’aprenents. Cal portar a 
terme una formació professional adequada 
per cobrir el buit existent. 

 El Berguedà té prop de 5.000 habitatges buits, 
la majoria degut a l’estat precari per l’habitabi-
litat. Calen línies d’ajuts (comarcals i muni-
cipals) per la rehabilitació amb accions per 
l’eficiència energètica, energies renovables, 
l’accessibilitat i la mobilitat a l’interior de l’habi-
tatge.
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  DIAGNOSI
La manca d’una política pública ambiciosa, generant 
una avantatge competitiva respecte altres territoris, així 
com la minsa coordinació entre agents per la gestió i 
aterratge d’oportunitats, ha resultat en una escassa 
atracció d’inversions i talent durant la darrera dècada 
al Berguedà.

Per tal de revertir aquesta situació i importar nova acti-
vitat econòmica, detallem algunes accions vinculades a 
la creació d’una oficina única de promoció i gestió de 
noves oportunitats a nivell comarcal. 

Atracció d’empreses, 
talent i professionals
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  ACCIONS I PROPOSTES
A continuació es detallen els elements funcionals i ope-
ratius rellevants per tal que el disseny i funcionament 
respongui a les necessitats identificades:

ANÀLISI: 

 Fer un anàlisi de les necessitats i segmentació del 
públic objectiu (comerç, indústria tractora, professio-
nals liberals, tele-treballadors, etc.). 
Identificar i caracteritzar cadascun dels públics per 
conèixer les necessitats i dirigir-nos-hi amb màxima 
eficàcia.

 Fer un anàlisi comparatiu intern i extern, a nivell 
comarcal, amb l’objectiu d’identificar fortaleses i 
debilitats així com oportunitats de diferenciació 
amb els territoris veïns amb els que competim:

• Fiscalitat 

• Avantatges (disponibilitat de sòl, logístiques, ajudes, 
etc.)

• Facilitats tècnic-administratives

PROMOCIÓ:

 Generació del decàleg de beneficis de treballar i em-
prendre al Berguedà. 

 Campanya de promoció activa a nivell de Berguedà, 
territoris adjacents i àrea metropolitana de Barcelona.

 Disseny d’un protocol de bonificacions per a la im-
plementació de nova activitat econòmica a la comarca 
(fiscal , serveis, etc.). Comarcal i municipi per municipi.
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GESTIÓ:

 Equip tècnic que comercialitzi els beneficis i opor-
tunitats. Treballant de forma efectiva i mesurable en 
quan als resultats obtinguts. Anant a la recerca dels 
potencials interessats al Berguedà. 

 Finestreta única accessible:

• Portal web d’acompanyament comarcal (fiscalitat, 
espai, serveis).

• Servei d’acompanyament i aterratge de les oportu-
nitats, amb capacitat executiva i d’interacció amb els 
serveis tècnics dels diferents ajuntaments.

• Gestió unificada a nivell comarcal de tots els tràmits 
administratius i legals. Oferint la màxima traçabilitat 
en els terminis i compromisos de resolució segons 
cada tràmit.

• Inventari amb l’oferta de sòl, naus i espais per a em-
preses i emprenedors.

ALTRES:

 Lobby polític i institucional a nivell nacional per 
incorporar indústria tractora a la comarca. Acom-
panyat d’uns tècnics-comercials que detectin les pro-
postes d’inversió que es podrien establir al Berguedà 
arribats per qualsevol via (Acció, patronals, etc.)

 Reforç de serveis accessoris (comunicacions, infraes-
tructures, espais, etc.)

 Coordinació única, centralitzada i efectiva de tots 
els agents implicats:

• Agents públics, serveis tècnics municipals i comar-
cals.

• Agents d’entorn: empreses immbiliàries, institucions 
nacionals, patronal, etc.

 Foment de la cooperació i l’intercanvi d’iniciatives 
amb les comarques veïnes. No és qüestió de com-
petir-hi. Cal treballar junts i establir sinergies. Establir 
aliances amb tots els fòrums intercomarcals i nacionals 
per “vendre” el model propi, existent i amb gran atrac-
tiu. El “rerepaís” s’ha d’encaixar amb el Berguedà com 
un element imprescindible i amb veu pròpia potent.
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EIX 3 
Infraestructures i comunicacions
EIX 3 

Infraestructures i comunicacions

  DIAGNOSI
El desenvolupament del polígon comarcal Rocarodo-
na-Olvan al 100% des de l’inici ha de ser una aposta unà-
nime, consensuada i respectuosa. Cal integrar les sensibi-
litats i les característiques del nostre entorn. Serà el pas 
endavant definitiu per a fugir de l’estatus actual de 
Berguedà: una terra de pas.

Espai industrial - Polígon comarcal

Entenem que el compromís del Govern envers tres objec-
tius essencials per a la reactivació econòmica i protecció 
social (reforçar l’estat del benestar i la capacitat produc-
tiva de Catalunya; reduir les desigualtats socials; i accele-
rar la transició cap a un model econòmic més sostenible 
i resilent), passa per reduir les desigualtats territorials i 
el paper del gran polígon comarcal Rocarodona-Olvan és 
cabdal.  Ara o mai,  és l’oportunitat única i última de rein-
corporar el Berguedà a la “Catalunya industrial” (indús-
tria, entre 30% i 40% PIB).
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  ACCIONS I PROPOSTES
L’oferta de sòl industrial, i especialment, de 
gran format és vital per optar a la implantació 
de noves empreses al territori, per consolidar i 
millorar la competitivitat.

• Consolidació i millora de la competitivitat de la 
indústria existent.

• Atracció de noves inversions.

• Ubicació geogràfica Berguedà-Centre idònia com a 
nexe d’unió amb Bages Nord i Osona Oest, triangle 
industrial Manresa-Vic-Berga. 

La iniciativa de disposar del gran polígon comarcal ha 
d’anar acompanyada d’un paquet d’accions urgents als 
espais industrials existents:

• Cens definitiu i actualitzat en temps real dels espais 
industrials disponibles i caracterització dels serveis 
associats. Discriminant entre els espais viables per aco-
llir empreses modernes i els espais disponibles a les 
colònies tèxtils amb limitacions tècniques importants o 
situacions de pre-ruïna.

• Dignificació dels espais industrials (arranjament de 
vials, senyalística, recepció, etc.) : Plans de modernit-
zació, d’ocupació i de millora dels PAE del Berguedà. 
Cada PAE n’ha de tenir un. Si la Diputació manté la línia 
d’ajudes, és interessant que tots hi puguin participar. 
Cada un té alguna mancança. Cal disposar d’un pla co-
marcal de modernització, ocupació i millora dels PAE.

• Gestió integral i única dels PAE amb una entitat, 
l’ACEB, que ho lideri.

• Creació d’una marca industrial del Berguedà, ja que 
es veu com una comarca turística però no industrial. 
Calen atributs comercials com a comarca industrial, 
més encara en relació amb l’Eix 1: “vine a viure al Ber-
guedà”.  “Vine a viure i hi podràs treballar o teletreba-
llar” reforça el valor de venir i establir-se a la comarca.
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  DIAGNOSI
La necessitat d’implementar una política decidida de 
suport als emprenedors vinculada a l’aparició de nous 
perfils professionals a la comarca, requereix d’una refle-
xió per tal de disposar dels espais adequats per cadascun 
d’ells.

Centres de treball i empreses
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  ACCIONS I PROPOSTES
Els perfils de la demanda potencial són múltiples i 
diversos, i en cada cas es requereix de necessitats 
específiques. A continuació caracteritzem els espais més 
rellevants a grans trets:

• Espai de treball pels teletreballadors. Espais de 
treball individual que proporcionin totes les facilitats 
d’una oficina, sovint ubicada a l’àrea metropolitana, al 
Berguedà. Es planteja la reconversió parcial d’espais 
existents pels teletreballadors, disposant de bona con-
nexió a internet, sales comunes de vídeo-conferències i 
serveis associats (impressió, etc.).

• Espai de treball per personal liberal, start-up’s i 
micro-empreses. Dirigits a micro-col·lectius de 2-10 
persones, empreses en estadis inicials de creixement 
que requereixin espais d’aterratge amb tots els serveis 
empresarials annexes per desenvolupar la seva activi-
tat professional i flexibilitat pel creixement.

• Reinventar, per a nous usos, les colònies industri-
als. Antics espais industrials aptes per acollir activitats 
econòmiques vinculades a la indústria 4.0, al turisme 
o activitats de dinamització cultural i artística. Cal un 
pla urgent de priorització d’aquelles instal·lacions a les 
colònies que poden ser utilitzables de forma immedia-
ta per encabir a tots els professionals i empreses que 
cerquin indrets per treballar. 

Cal estudiar i definir les necessitats dels diferents col-
lectius esmentats per tal de disposar d’espais així com 
endegar una política activa de promoció i dinamitza-
ció. La dinamització ha esdevingut un element clau en 
altres iniciatives similars, tant pel que fa a la dinamització 
interna entre les empreses “residents” com la externa, 
vinculant-los amb altres agents d’innovació i promoció 
econòmica d’arreu. 
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  DIAGNOSI
Degut a la manca d’infraestructura ferroviària que afa-
voreixi i dinamitzi un trànsit de persones i mercaderies 
eficients, el Berguedà està condemnat a l’ús d’una 
xarxa viària. Les carreteres existents, excepte la C-16 en 
direcció cap al sud, massa sovint no compleixen amb els 
mínims exigibles, ni en els recorreguts de curta distància 
ni en els de mitja o llarga.

  ACCIONS I PROPOSTES
Infraestructures principals, “-20 min” 
Si comparem els eixos de comunicació Barcelona-Tou-
louse i Solsona-Vic respecte altres vies alteratives, neces-
sitem una millora de “20 min” per ser competitius amb 
altres vies que no són tan naturals i directes com seria 
travessar la nostra comarca. Aquestes diferències de 
temps fan que el pas per la nostra comarca quedi descar-
tat.

Per ser més competitius necessitem millorar infraes-
tructures vials per tal d’igualar, com a mínim en condi-
cions de mobilitat (temps), a altres vies alternatives i que 
no són tan directes. 

Infraestructures vials
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Barcelona – Toulouse.

Considerem la C-16 com a via principal i que ha de 
servir per unir els altres eixos vertebradors de la 
comarca. L’ampliació en direcció cap al nord s’ha de 
valoritzar i determinar territorialment, més enllà de la 
seva arribada al sud del Túnel del Cadí quan la Generali-
tat ho executi. Cert és que el pol econòmic de Toulouse 
i Occitània pot significar una nova finestra d’oportuni-
tats pel nostre territori. No obstant, cal treballar amb el 
conjunt de les altres comarques implicades, especial-
ment la Cerdanya, l’Ariège i tota l’Occitània, per definir el 
potencial full de ruta en comú. Cal saber especialment si 
la Cerdanya i la part francesa de l’E-9 seran una realitat 
en combinació als eventuals i futurs treballs a la zona del 
Berguedà. En cas contrari, aquest projecte perd tot sentit 
i pes estratègic, i per tant queda estrictament condicionat 
a les necessitats específiques del Berguedà.

La potencial millora d’aquesta via en el seu pas per 
l’Alt Berguedà hauria d’anar forçosament lligada a les 
necessitats d’aquesta zona i la seva gent, i per des-
comptat salvaguardant el valor del patrimoni ecolò-
gic. Cal una capil·laritat pel territori i els pobles pels que 

passarà. La comunicació entre els pobles en moments 
d’alta densitat de tràfic s’ha de preservar i protegir per 
mantenir les seves activitats quotidianes en aquest indret 
al mateix nivell que la seva funció de canalitzar el gran 
trànsit de pas.

Fig. 3 Eix Barcelona - Toulouse
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Solsona – Vic.

Acabar i/o reformar les carreteres transversals de 
connexió amb les comarques de l’Osona, el Solsonès, 
el Ripollès i també Cardona. Obres del tot necessàries 
ja que facilitarien tant el desplaçament de mercaderies i 
productes com de persones, reforçant els fluxos econò-
mics, comercials i laborals entre comarques veïnes i el 
Berguedà.

Fig. 4 Eix Solsona - Vic
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Infraestructures internes.

Destaquem els següents trams com a eixos principals 
per poder vertebrar la comarca.

• B402-BV4031 Connexió de Guardiola a Castellar de 
n’Hug. Via estratègica de l’Alt Berguedà de forta influ-
ència turística (Fonts del Llobregat, etc.).

• C-26 Connexió amb Ripoll, millorar trams i seguretat.

• C-62 Connexió amb eix transversal i comunicació 
amb Osona, desdoblar tram d’Olost i millorar zones 
de dos carrils i també seguretat entre carrils, incor-
porar mitjanes. La variant de Sagàs és una acció de 
màxima urgència  per millorar el pas i la seguretat 
en aquell tram, tenint en compte que la comunicació 
entre les dues comarques ha crescut moltíssim i l’inter-
canvi empresarial i professional està en creixement.

• C-26 i B420 Connexió amb Solsona i Cardona, millo-
rar trams i seguretat.

• BV-4241 Connexió amb Sant Llorenç de Morunys, 
millorar trams i seguretat, i actuar en tram de connexió 
final al polígon de La Valldan amb BV-4241 per tal de 
fer que sigui transitable per camions de gran tonatge.

• B-400 Connexió amb Gósol, via estratègica de l’Alt 
Berguedà de forta influencia turística (Pedraforca, etc.).Fig. 5 Infraestructures internes
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Totes aquestes vies, a més de la millora interna per 
desplaçaments dins de la comarca, també suposen una 
millora pel sector turístic. Cal destacar la connexió de Coll 
de Pal amb l’estació de La Molina i els seus accessos, que 
permetrà dinamitzar el sector hoteler i de restauració es-
pecialment a l’Alt Berguedà, municipis que més pateixen 
l’envelliment i el descens demogràfic.

Finalment, és d’especial interès remarcar la importància 
del triangle Berga – Manresa- Vic i les bones connexi-
ons que tenen aquestes dues comarques amb Barcelona 
i Girona. Aquest triangle proporciona, a més de moltes 
oportunitats econòmiques pel pes específic que té la 
indústria en els 3 territoris, moltes oportunitats de for-
mació universitària i professional i de serveis compartits. 
El Berguedà ha de ser el tercer vèrtex que consolidi 
aquest triangle per convertir-lo en un àmbit de desen-
volupament econòmic, combinant les possibilitats en 
comú juntament amb la proximitat de la conurbació de 
Barcelona. Fig. 6 Triangle Berga - Vic - Manresa
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El Pacte Nacional per a la Indústria estableix un seguit 
de mesures que s’han inclòs en el Pla de Transport de 
Viatgers de Catalunya en el marc de l’Estratègia per al 
desenvolupament sostenible de Catalunya. Tenen com a 
objectiu potenciar una mobilitat intel·ligent. Algunes de 
les mesures com la integració tarifària o el transport sota 
demanda s’estan implantant al Berguedà però encara 
queda molta feina per fer. Cal planejar com encarar les 
necessitats de mobilitat de la comarca, les presents i 
les futures. 

Comunicacions (físiques i digitals)

COMUNICACIONS FÍSIQUES

  PROPOSTES

• Cal intensificar esforços per connectar el Berguedà 
amb transport públic cap als principals centres de 
coneixement (universitats i formació professional) i 
d’activitat econòmica.

• Crear l’Observatori de la Mobilitat al Berguedà. 
Cal recollir i analitzar tota mena de dades relaciona-
des directa o indirectament amb la mobilitat. Segons 
la tipologia de les dades aquest procés haurà de ser 
manual o automàtic.

• Planificar d’una manera unificada la gestió de tots 
els recursos de mobilitat de la comarca. 
Les dades proporcionades per l’Observatori han de 
servir per projectar actuacions amb l’objectiu de sa-
tisfer les necessitats de mobilitat de la població d’una 
manera eficient i sostenible.
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Si volem una comarca acollidora, d’empreses i treballa-
dors que desenvolupin activitats pròpies del segle XXI 
hem de treballar per aconseguir que l’accés a Internet 
des de qualsevol punt de la comarca tingui la mateixa 
qualitat que el disponible a qualsevol gran ciutat. Per 
assolir aquest repte, degut a les característiques demo-
gràfiques de la comarca, la inversió pública en infraes-
tructures de comunicacions és fonamental.

COMUNICACIONS DIGITALS

El Pacte Nacional per a la Societat Digital preveu connec-
tar amb fibra òptica tots els municipis i zones d’activitat 
econòmica amb nuclis poblats de més de 50 habitants 
però cal que la banda ampla arribi a tota la població que 
viu allunyada d’aquests nuclis.
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  PROPOSTES

• Implantar un sistema automàtic que serveixi per 
analitzar la qualitat de la banda ampla a diferents 
punts de la comarca.

• Fer un seguiment del desplegament de la xarxa de 
fibra òptica i identificar quines actuacions cal dur a 
terme per facilitar-lo.   

• Impulsar alternatives per fer arribar la banda am-
pla a punts allunyats de la xarxa de fibra òptica.

• Emprendre accions per millorar la cobertura i qua-
litat de la xarxa 4G. Actualment encara hi ha zones 
de la comarca amb una cobertura molt deficient i la 
tecnologia 5G en aquest cas no és la millor opció.

• Assegurar que la telefonia mòbil està disponible i 
garantida a tots els nuclis habitats i zones d’acti-
vitat professional. La comarca presenta importants 
zones “fosques” sense cobertura o amb deficiènci-
es. Cal redactar un pla d’actuació amb els operadors 
privats en aquestes àrees deficients. Assegurar aquest 
servei millorarà la vida de tots els residents, l’operativa 
professional de tothom i incentivarà als turistes a venir 
amb connectivitat i, per tant, seguretat en els seus des-
plaçaments pel Berguedà. 
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EIX 4 
Formació - ocupació

  DIAGNOSI 
Tots  els  indicadors  preveuen  que  la  crisi  provoca-
rà  un  augment  encara  més  important  de  l’atur. Per 
afrontar amb garanties la crisi econòmica actual és im-
prescindible aplicar mesures immediates per frenar 
la progressiva destrucció de llocs de treball. Cal dotar 
de recursos aquest àmbit, prioritzant la creació d’ocupa-
ció sostenible, de qualitat i les ajudes a aquells sectors 
que en puguin generar.

En l’àmbit del foment de l’ocupació, existeix una àmplia 
xarxa d’agents que proporcionen tant serveis d’orientació 
com de col·locació. Tot sembla indicar que els esforços 
en aquest sentit s’hauran de redoblar i, per tant, caldrà 
incorporar més recursos i maximitzar l’eficiència dels ac-
tuals, millorant la coordinació entre els diferents proveï-
dors i amb el teixit productiu contractant. 
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  ACCIONS I PROPOSTES
Pel que fa a la formació i generació de talent, s’ha co-
mentat en diferents apartats d’aquest document. Cal 
donar continuïtat formativa a la formació secundària 
comarcal amb aspectes vinculats a la indústria del 
Berguedà:

Incidir en la transició del món educatiu al món labo-
ral dels joves de la comarca

• Millorar la coordinació interna entre els diferents 
agents vinculats al sistema de transició escola-tre-
ball, sigui en matèria d'orientació, de formació inicial, 
de formació qualificada i d'inserció.

• Potenciar l’acompanyament a través de programes 
de mentoratge, com a instrument facilitador del jove 
en el seu procés de creixement i disseny del seu propi 
projecte professional. Tenint en compte que en l’actu-
alitat no hi ha oferta d’estudis universitaris a la comar-
ca, tant pels estudiants d’aquesta opció com pels dels 
cicles formatius professionals, caldria mantenir una an-
tena de contacte i seguiment de tots ells per poder-los 
captar quan a la comarca es produeixin demandes de 
feines del seu perfil. Tenir-los sempre a punt per oferir-
los-hi la possibilitat de viure i treballar a la seva comar-
ca d’origen.

• Abordar, des de diferents prismes, la problemàtica 
de l’abandonament escolar aprofundint en els seus 
motius.
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Reforçar l'aposta per la formació professional

• Consolidar el projecte de formació professional per 
a la millora de l’encaix entre el mapa formatiu i d’orien-
tació professional amb la demanda del sector produc-
tiu a la comarca.

• Definir i establir un sistema territorial de concer-
tació i governança de la formació professional, 
reforçant el desenvolupament de la formació dual i en 
alternança a la comarca.

• Implementar un pla global de treball per a fomen-
tar les vocacions industrials a la comarca.

Retenir i atraure talent col·laborant amb universitats 
i d’altres centres de formació de fora la comarca

• Fer un catàleg d’estudis universitàris que es poder 
cursar de manera no presencial o semipresencial.

• Facilitar espais amb professors de suport perquè 
ajudin als estudiants a seguir els seus estudis de for-
mació no presencial. Aquesta acció es pot dur a terme 
en col·laboració amb la comunitat educativa de la 
comarca.

• Sondejar la possibilitat de crear un campus satèl·lit 
d’alguna universitat al Berguedà.



SEGUIMENT I 
GOVERNANÇA
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Presentada la visió de l’ACEB del futur de la comarca, de 
les principals palanques de canvi, així com les accions 
clau que han de reforçar la competitivitat, és nescessari 
definir el model òptim de governança per maximitzar 
l’eficiència de les accions empreses conjuntament.

Des de la caiguda del tèxtil i la mineria a la comarca, 
s’han portat a terme multitud d’estudis i diagnòstics, en 
la seva majoria prou encertats, sobre el què calia fer. 
Malauradament, sovint ha mancat l’entesa suficient 
així com la capacitat executiva dels instruments en-
carregats de portar a terme les accions. Aquest fet ha 
limitat la capacitat de molts diagnòstics i plans d’acció de 
posar-se efectivament en pràctica.

Cal refundar les eines i mecanismes que ens 
han de permetre executar amb la màxima efici-
ència un pla de recuperació econòmica comar-
cal 2021-2025.

 

Parlem de generar acords, redefinir, si cal, institu-
cions i, sobretot, generar un nou model de relació 
i treball a curt i mig termini de tots els ens implicats. 
Cal prioritzar un pla d’accions amb un calendari i 
assumpció de responsabilitats directes, establint un 
sistema d’indicadors i controls de compliment dels com-
promisos adquirits.
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L’ànim de l’ACEB, com a representant de l’àmbit patro-
nal i empresarial, és  posar a disposició del conjunt 
d’agents claus de la comarca una visió i una priorit-
zació de les accions més rellevants a emprendre així 
com fomentar l’entesa entre tots els agents necessa-
ris.

En aquest sentit, l’entitat preveu la constitució d’una 
Comissió Executiva provisional a nivell comarcal. Les 
funcions d’aquest òrgan provisional són:

• Aglutinar els agents clau entorn a la proposta presentada.

• Debatre’n els seus continguts i incorporar, si cal, noves 
propostes.

• Definir els eixos estratègics i els projectes clau a desen-
volupar en el període 2021-2025.

Finalment, com a resultat d’aquesta taula de deliberació i 
negociació, n’ha de sorgir la Comissió Executiva defini-
tiva. Aquesta tindrà per objectiu:

•  Impuls i fer seguiment dels eixos estratègics i projectes 
clau prioritzats.

• Definir els grups de treball operatius que han d’execu-
tar cadascuna de les accions plantejades.
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