
 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER IMPULSAR L’ACTIVITAT 
INDUSTRIAL DEL BERGUEDÀ 

 
Després d’haver passat per la segona i la tercera revolució industrial ha arribat la 
quarta…El motiu és fàcil d’entendre: la tecnologia, la intel·ligència artificial, la nano 
tecnologia…s’han alineat i tindran repercussions sobre l’economia i els llocs de treball. Per 
això el Berguedà, protagonista de passades revolucions industrials, hem De posicionar-nos 
clarament i ser protagonistes de la quarta revolució industrial amb pro activitat, 
intel·ligència, en definitiva, aprofitar-ho. 

En segon lloc, a vegades oblidem que la competitivitat territorial i els seus índexs depenen 
dels recursos naturals, de la situació geogràfica, de la capacitat de gestió de les 
organitzacions i les empreses, de les infraestructures… Per això, comparar el Berguedà 
(amb “característiques” de comarques rurals) al costat de d’altres comarques més grans en 
termes de població i serveis ha de fer-nos donar compte que cal especialitzar-nos i mostrar 
que el nostre territori està preparat i predisposat a ser referent. Entre altres documents que 
així ho posen per escrit, l’estratègia Berguedana 2020, impulsada i presentada per 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, de forma consensuada i compartida per tots 
els qui en formen part com a membres (ens locals, patronals, sindicats i el propi ens 
comarcal), planteja entre altres, enfortir un desenvolupament intel·ligent i sostenible, on 
l’activitat industrial sigui un dels baluards essencials. 

La comarca del Berguedà presenta la següent radiografia de sòl industrial i activitat 
empresarial: 

 

 

 

 



 
 

En el últims anys s’han portat a terme actuacions per tal de dinamitzar l’activitat industrial 
a través de múltiples i diferents programes de suport al creixement empresarial, 
d’estimulació de la innovació i, fins i tot, de simbiosi industrial…  

Un element a destacar també és el Pla de Dinamització de Polígons de la comarca, que es 
va iniciar anys enrere sota el paraigües de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i 
amb el suport de la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i el propi Consell Comarcal del 
Berguedà.  

Tots i cadascun dels sectors d’activitat econòmica del Berguedà han de ser susceptibles de 
ser modernitzats i impulsats. Com també és clau que les institucions, i en aquest cas concret 
el propi Consell Comarcal, ja va prendre un punt més el compromís per avançar en la 
política industrial comarcal, implicant-se en la Junta General del Consorci del Polígon 
Rocarrodona-Olvan, ens creat entre l’INCASOL i l’Ajuntament d’Olvan per planificar i 
construir una nova oferta de sòl industrial. Fruit d’aquesta iniciativa es va començar a 
urbanitzar aquest polígon, situat estratègicament a la cruïlla de l’eix C-16 i l’eix C-62. Una 
zona industrial amb més de 53 ha i que ha de ser un dels impulsors de la política económica 
i d’activitat productiva del Berguedà. 

Aquest és l’exemple de futur de cap on la comarca ha de mirar, sense deixar de tenir en 
compte la importància dels múltiples polígons locals ubicats en diferents municipis de la 
comarca, que han fet durant anys una tasca d’acollir l’activitat econòmica durant anys. Ara 
però part d’aquest sòl industrial no satisfà les necessitats empresarials i  necessita una certa 
actualització i modernització que s’hauria d’aprofitar amb el Pla de Dinamització de 
Polígons Industrials impulsat per la Diputació de Barcelona. Segueix sent important i 
necessari, però cal mirar enllà.  

Per tot això, el Consell d’Alcaldes del Berguedà volem expressar el nostre compromís 
amb enfortir una política industrial innovadora i moderna, sostenible i que ofereixi 
llocs de treball de qualitat a partir de: 

PRIMER. Posar en valor el llegat industrial que el Berguedà ha tingut, la tasca dels 
municipis en planificar ordenadament l’oferta de sòl industrial i les polítiques locals i 
comarcals per aconseguir emplaçar empreses al nostre territori. 

SEGON. Treballar conjuntament entre administracions locals, patronals empresarials i 
sindicats per establir aquest nou model industrial de futur per la nostra comarcal, amb els 
serveis necessaris (telecomunicacions, subministraments…) 

TERCER. Emplaçar a les administracions superiors, especialment a la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona, perquè estableixin una priorització en la finalització 
de les obres del polígon Rocarrodona-Olvan, calendaritzada i factible, que permetin 



 
l’establiment de nova industria a la comarca i el creixement de les actuals que, per manca 
d’espai, podrien valorar a futur un altre territori per seguir evolucionant.  

QUART. Donar trasllat d’aquesta declaració institucional al President de la Generalitat de 
Catalunya, a la Presidenta de la Diputació de Barcelona, al President del Consorci del 
Polígon Rocarrodona-Olvan, als ajuntaments de la comarca del Berguedà, a la Cambra de 
Comerç, a l’Associació d’Empresaris del Berguedà i a les delegacions sindicals establerts a 
la nostra comarca. 


