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7 Monogràfic
El sociòleg i economista nord-americà, Jeremy Rifkin, que ha assessorat tant la
Comissió Europea com el Parlament Europeu en temes relacionats amb
l’economia, el canvi climàtic i la seguretat energètica, afirmava en el transcurs
d’una entrevista25 que ara l’important és que governs, empreses i societat civil
es reuneixin en cada comunitat i posin sobre la taula el desenvolupament de
les infraestructures que ens portin a aquesta Tercera Revolució Industrial i a
crear un món sostenible. Segons Rifkin, la qualitat de vida és un somni
compartit que només pot fer-se realitat col·laborant i actuant de forma
col·lectiva. És impossible tenir qualitat de vida en l’aïllament.26
I aquest és precisament l’objectiu principal de l’Associació Àmbit B-30: definir i
desenvolupar una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de
recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials, organitzacions
sindicals i governs per, “col·laborant i actuant de forma col·lectiva”, potenciar la
zona industrial i tecnològica, que comprèn tot l’eix de la B-30 i posicionar-la
com una de les regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya,
Espanya i del sud d’Europa.

I posicionar el territori en un entorn europeu establint una estratègia econòmica
de competitivitat que reverteixi en la millora i creació d’ocupació, passa per
actuar tenint en compte tres aspectes fonamentals: l’econòmic, el social i
l’ambiental.27
Per tant, ara més que mai, en aquest entorn de conjuntura econòmica adversa
es fa més necessari alinear tots els agents del territori i des d’un treball conjunt
liderar projectes que esdevinguin oportunitats, perquè una xarxa intensa de
col·laboracions fa més competitiu un territori, ja que millora la rendibilitat de la
seva activitat. I una demostració de la fortalesa d’aquest sistema col·laboratiu
és, per exemple, l’actual existència de clústers o agrupacions empresarials
(vegeu la p. 150).
I aquest és el repte de l’Àmbit B-30.

25

http://es.euronews.com/2012/05/31/jeremy-rifkin-debemos-transformar-cada-casa-en-una-central-de-energiarenovable/
26
Rifkin, Jeremy. Liderando la Tercera Revoludión Industrial y una nueva visión social para el mundo. Fundación Ideas,
2009
27
Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, entitat que forma part de l’Associació Àmbit B-30. Entrevistes B30: http://www.B-30i.cat/B-30/p/EntrevistesB-30_cat.asp
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Gràfic 132 Àmbit de la B30

Situat a l’encreuament entre l’AP7 i l’E9 amb una important connexió interior a
través de la B-30 (lateral de l’AP7) i amb una superfície de 485 km2, l’Àmbit B30 compta amb una població de 1.018.166 habitants.
El seu àmbit és l’àrea d’influència dels municipis, tant els directament ubicats
en el pas d’aquesta via, com també d’altres poblacions relacionades per la seva
proximitat i que conjuntament representa la principal aglomeració industrial de
Catalunya i d’Espanya.28
Així, l’Àmbit B-30 agrupa una seixantena d’organitzacions de 23 municipis de
tres comarques diferents: el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès
Oriental, alineats tots al voltant d'aquest tram de via, la B-30, en un recorregut
d'uns 50 km.
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal,
Cerdanyola del Vallès, el Papiol, Granollers, la Roca del Vallès, Martorell,
Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant
Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda,
Terrassa i Vilanova del Vallès.
Una zona, estratègicament situada, d’altra banda, ja que es troba al centre de
la Regió Metropolitana de Barcelona i integrada dins la megaregió “Barcelona-

28

SOLÀ J.; SAEZ X.; TERMES M. (2009). “L’Estructura Industrial i Tecnològica dels municipis del Tram Central de
l’AP7/B-30”, Document d’Economia Industrial núm. 36, UB. Centre d’Economia Industrial.
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Lió”, l’11a més important de les megaregions de més pes mundial,29 segons els
estudis del consum d’energia de Richard Florida, on introdueix nous conceptes
en la prospectiva global i les teories de creixement com són el de les
“megaregions”, analitzant quines són les de més pes mundial a partir de les
emissions de llum nocturna.
Gràfic 133 Àmbit de la B30 dins la mega-regió “Barcelona-Lió”

I aquesta megaregió té un carrer major sobre el qual bastir interaccions entre
universitat i empresa basant-se sempre en la cooperació. Aquest pot ser
l’esperit de la B-30.30
L’entorn: Catalunya com a motor econòmic del sud d’Europa
Catalunya es troba en un emplaçament òptim, al centre de la zona més potent
econòmicament del sud d’Europa: una situació geogràfica estratègica, ideal per
entrar en els mercats d’Europa, l’Amèrica Llatina, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà,
amb un teixit productiu diversificat, connexions de primer nivell en les principals
xarxes viàries, aeroportuàries, portuàries, ferroviàries i de transport públic, amb
una concentració de centres de recerca i de transferència tecnològica,
universitats, infraestructures científiques. Tot plegat, sumat a l’excel·lent qualitat
de vida, converteixen Catalunya en la zona més competitiva del sud d’Europa.

29
Florida, Richard. The Rise of the Mega Region, Martin Prosperity Institute at The Joseph L. Rotman School of
Management, University of Toronto.
30
Trullén, Joan, director de l’IERMB.“La B-30, carrer major d’una megaregió”. Avui, 27 de març de 2011
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Catalunya és el motor econòmic d’Espanya. Tot i comptar amb el 16% del total
d’habitants de l’Estat, encapçala l’activitat econòmica (20% del PIB), industrial
(25,5%) i comercial (17,5%) de l’estat. Les exportacions catalanes representen
prop del 30% del total del país.
Més de 3.300 empreses estrangeres han escollit Catalunya com a ubicació per
implantar-se a Europa, tot establint-hi des de les seves seus d'àmbit
supraregional, fins a centres d'R&D, plataformes logístiques, oficines
comercials o plantes productives.
Sense oblidar que Barcelona, capital de Catalunya, està considerada la ciutat
amb més bona qualitat de vida d’Europa pels treballadors i que se situa en el
quart lloc del rànquing de les millors 33 ciutats europees on ubicar un negoci.
L’EIX DE LA B-30 EN EL MARC DE LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES I
INDUSTRIALS EUROPEES I CATALANES
El projecte de la B-30 s’emmarca dins les línies estratègiques, tant de l’àmbit
europeu com català, encaminades a la millora de la competitivitat del teixit
productiu.
Gràfic 134 Línies estratègiques

En el cas de l’estratègia europea pels propers anys, l’anomenat Pla Europa
2020, té tres prioritats: el creixement intel·ligent, amb el desenvolupament d’una
economia basada en el coneixement i la innovació; el creixement sostenible,
amb la promoció d’una economia que faci un ús més eficaç dels recursos i el
creixement integrador, amb el foment d’una economia amb alt nivell d’ocupació
que tingui cohesió social i territorial.
Però també a Catalunya, que en el marc del Pla de Política Industrial de
Catalunya 2010-2020 es basa en aquestes polítiques, destaca, per exemple,
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com un dels factors competitius importants la localització territorial i
l’organització en clústers remarcant el fet comprovat que les economies
estructurades en clústers tenen una productivitat més gran, una millor capacitat
d’innovació i més estímul per a la formació d’empreses.
És important una tasca coordinada entre els diferents actors implicats en el
territori i, en aquest sentit, és també que aquest mateix Pla destaca que és prou
conegut que la indústria catalana està molt concentrada territorialment i que de
les quatre comarques catalanes que concentren més del 50% de l’ocupació de
la indústria (Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Vallès Oriental),
tres de les quals formen part d’aquest eix B-30.31 Així, aquest àmbit agrupa 9
clústers urbans: Alimentació i packaging (indústria auxiliar de la conca del
Ripoll), Alimentària, Moble, Agrupació d’empreses Innovadores de Farmàcia i
Cosmètica de Catalunya, Clúster de Salut de la Conca de Ripoll i Terrassa,
BioRegió de Catalunya, Agrupació d’Empreses Innovadores del Vallès
Occidental, Textil.cat, Òptica i Fotònica i Audiovisual.
Precisament, l’actual existència de clústers o agrupacions empresarials en l’Eix
de la B-30 ja ha mostrat la fortalesa d’aquest sistema.
INDICADORS QUE CONVERTEIXEN L’ÀMBIT B-30 EN MOTOR ECONÒMIC
DEL SUD D’EUROPA
L’Àmbit B-30 parteix d’una excel·lent base. Conté prou elements diferenciadors
des del punt de vista industrial —el 25% del PIB industrial català prové de la B30 o està integrat per comarques líders en activitat empresarial, com des de
l’àmbit del coneixement, ja que, gràcies a la presència de diferents universitats,
es produeixen el 30% dels articles científics publicats a la Regió Metropolitana
de Barcelona on, a més, s’hi troben 1.296 empreses del sector industrial de
nivell tecnològic mitjà-alt/alt (amb 33.089 persones treballadores). Altres
aspectes destacats són la innovació —amb el 48% de despesa en R&D— i la
qualitat de vida i la localització idònia d’aquest territori.
Aspectes que aporten tots els elements diferenciadors d’aquest territori amb
unes característiques que conjuntament no es poden trobar en altres territoris
del Sud d’Europa i que, per tant, cal potenciar: hi ha els recursos de
pensament, de formació de capital humà de les universitats, els recursos
pràctics de les empreses i el suport institucional. És allò que els economistes
diuen de potenciar les economies d’aglomeració. Posar en comú tot això és el
que ha de generar potencialitats futures32 i actuar com a motor de creixement.
En els 23 municipis que integren l’Àmbit B-30, hi ha un total de 30.173
empreses (amb una ocupació de 387.478 persones). El conjunt de la B-30
agrupa prop del 25% de les patents espanyoles i europees de la Regió
Metropolitana de Barcelona.

31

Pla de Política Industrial de Catalunya: 2010 - 2020. Generalitat de Catalunya.
Ferran Sancho, rector de la UAB, entitat que forma part de l’Associació Àmbit B-30.Entrevistes B-30: http://www.B30i.cat/B-30/p/EntrevistesB-30_cat.asp

32
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Gràfic 135 Quantificació de la innovació i la
creativitat als municipis de la B30

L’àmbit de la B-30 disposa d’un seguit d’equipaments i empreses que li donen
un extraordinari potencial. D’una banda, hi ha el Parc de l’Alba, que acull el
laboratori de llum del sincrotró Alba i que, amb 340 hectàrees, és un dels
equipaments de recerca més avançats del món (i que està creant al seu voltant
una plataforma científica, tecnològica i empresarial d’escala europea, amb
capacitat per concentrar 40.000 llocs de treball, d’alt valor afegit, vinculats als
sectors més dinàmics de l’economia mundial).
També es troba la Universitat Autònoma de Barcelona, que forma part de la
xarxa de Campus d'Excel·lència Internacional; amb el seu Parc de Recerca
UAB, amb 40 centres i instituts de recerca i més de 4.000 investigadors.
La Universitat Politècnica de Catalunya amb l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura, Esade-Creàpolis, la Universitat Internacional de Catalunya, o
l’Escola Superior de Disseny (ESDi) i l'Escola Universitària Gimbernat
complementen una notable oferta universitària.
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Molt proper a aquestes instal·lacions hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, amb
150 empreses instal·lades i on treballen 2.910 persones. A més, hi ha altres
centres de recerca que es troben situats, majoritàriament, als campus
universitaris o als parcs científics i tecnològics.
És important remarcar que dues ciutats que integren aquest eix, Cerdanyola i
Terrassa, van rebre les distincions “Ciutat de la Ciència i la Innovació 2010” del
Ministeri de Ciència i Innovació” com a reconeixement de ciutats líders en la
creació d'avantatges competitius gràcies a la conjunció del capital intel·lectual i
de coneixement dels seus recursos humans i d'avançades infraestructures
innovadores científiques, tecnològiques i socials.
La gran quantitat d’empreses lligades a la innovació repartides entre els 23
municipis ubicats al voltant de la B-30 sumen més de 6.579 ha de sòl industrial
en 195 polígons d’activitat econòmica.
És també estratègica l’existència en aquest espai del Centre Intermodal de
Mercaderies (CIM), un dels quatre que hi ha a Catalunya, com a equipament
per afavorir l’eficiència en la distribució de mercaderies als principals centres
d’activitat econòmica.
Cal tenir present que aquest àmbit disposa ja d’infraestructures existents (AP7,
C-58, Aeroport de Sabadell, la xarxa ferroviària) i altres en projecció (com
l’orbital ferroviària), que ofereixen la possibilitat de consolidar una estructura
industrial, de coneixement i de recerca molt competitiva en un context
mediterrani, a escala europea.
No es pot menystenir, a més, l’existència d’equipaments rellevants, alguns en
l’àmbit català, com l’Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès, altres fins
i tot referents mundials com el Circuit de Catalunya a Montmeló, sense oblidar
la rellevant oferta hotelera i comercial i els equipaments firals com la Fira
Sabadell, el Centre de Congressos i Convencions de la UAB o el Recinte Firal
de Granollers, entre molts altres.
Tots aquests elements es troben, a més, en uns municipis amb una bona
qualitat de vida, que compten amb una xarxa de serveis i instal·lacions
educatives, de lleure, culturals, esportives i sanitàries. Tampoc podem oblidar
l’important valor dels seus espais periurbans, alguns amb implicacions directes
amb la recerca, com l’espai d’interès natural de Gallecs i d'altres essencials en
el lleure i la qualitat de vida com Collserola i la serralada de Marina.
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7.1 Àmbit B-30: empreses amb despesa en Recerca i
Desenvolupament
Actualment la principal aglomeració industrial de Catalunya —i d’Espanya— es
troba en els municipis que ocupen el tram de l’AP7/B-30.33 Així, i com a
conseqüència de la construcció en el seu moment de grans infraestructures
viàries com l’AP7, la B-30 o la C-58 i la dotació de sòl industrial ben comunicat,
a tota aquesta zona hi ha hagut una important transformació productiva, amb la
implantació de nous establiments i noves activitats que han modificat la
composició sectorial de la indústria i el tipus d’empresa.
L’activitat econòmica de l’Àmbit B-30 parteix d’una important tradició industrial
que avui es manté com l’activitat central, tot i que els darrers anys s’ha anat
obrint a d’altres sectors de la nova economia, prenent rellevància les activitats
de coneixement alt, amb valor afegit d’R&D. Prop de la meitat de la inversió en
R&D de tota la Regió Metropolitana de Barcelona es troba en aquest espai. La
inversió d’algunes empreses en R&D és la més important de tot Catalunya.
Gràfic 136 Empreses amb despesa en Recerca i
Desenvolupament (R&D). Despesa acumulada anys
2011-2007

7.2 Àmbit B-30: empreses en un mercat mundial,
exportadores
Un indicador molt important per mesurar la competitivitat d’un territori és el grau
d’obertura de l’economia amb els intercanvis internacionals, sobretot
exportacions. Catalunya té un pes rellevant dins el conjunt dels intercanvis

33

SOLÀ J.; SAEZ X.; TERMES M. (2009). “L’Estructura Industrial i Tecnològica dels municipis del Tram Central de
l’AP7/B-30”, Document d’Economia Industrial núm. 36, UB. Centre d’Economia Industrial.
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comercials espanyols. Pràcticament la totalitat de les importacions i les
exportacions catalanes deriven de productes industrials, l’aportació principal
dels quals prové dels béns amb un nivell de tecnologia mitjà-alt. En comparació
amb les d’Espanya, Catalunya és exportadora neta de béns d’un elevat nivell
tecnològic. Per tant, gairebé la meitat de les exportacions de béns amb un alt
contingut tecnològic s’origina a Catalunya.34
En aquest sentit, els municipis de l'Àmbit B-30 disposen d’una implantació
industrial important. En el transcurs dels darrers anys, bona part del teixit
industrial d’aquest territori s’ha anat adaptant als requeriments de la
modernització tecnològica i s’han incrementat els recursos destinats a
inversions en R&D, situant-se així en millors condicions per a la competitivitat i
l’exportació. Així, les 1.296 empreses del sector industrial de nivell tecnològic
mitjà-alt/alt són, per tant, empreses clarament exportadores.

7.3 Àmbit
innovadores

B-30:

empreses

necessàriament

Les polítiques europees aposten per impulsar la innovació en les empreses i
augmentar la seva participació en l’R&D, ja que la innovació és un indicador
clau per avaluar la competitivitat d’un sector i, per tant, també de la regió on
s’ubiqui.
Gràfic 137 Parc tecnològics, centres universitaris i
centres de recerca

34

La situació de la Innovació a Catalunya. Fundació Privada d’Economia analítica, Centre de Tecnologia de Manresa
(CTM).
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L’existència dels parcs científics i tecnològics, com a organitzacions que
pretenen fomentar i desenvolupar la innovació seguint el model de la “triple
hèlix” (administració/universitat/empresa) és un pas endavant: les universitats
com a agents de recerca, les empreses encarregades de convertir aquesta
investigació i creativitat en productes i innovació i les administracions com a
promotores i facilitadores del procés.
64 centres de recerca, 15 centres universitaris i 9 parcs científics i tecnològics
situen l’Àmbit B-30 amb una logística important afavoridora de l’economia del
coneixement, ja que conjuntament des d’aquest espai comú de treball es poden
fomentar espais de governança i de cooperació per potenciar la transferència
de coneixement, la formació, l‘intercanvi d’informació i la creació d’espais
afavoridors de la recerca aplicada i de projectes empresarials.

7.4 Àmbit B-30: les infraestructures
La innovació requereix un entorn per desenvolupar-se. El territori i les seves
infraestructures de comunicacions no són un element menor en la composició
d’àmbits innovadors. L’existència de territoris pensats des d’una perspectiva
àmplia, amb les seves zones urbanes i periurbanes definides, amb espais
naturals complementaris i indispensables per a les ciutats, amb àmbits
residencials de qualitat dins de pobles i ciutats socialment equilibrats, amb
serveis accessibles al veïnat i, especialment, ben comunicats, no només amb
una xarxa viària suficient, sinó també amb transport públic viari i ferroviari
eficient i amb bona cobertura, forma part del conjunt de requeriments que han
d’estar impregnant B-30 com a model d’èxit territorial.
Gràfic 138 Xarxa ferroviària

Gràfic 139 Xarxa viària

La centralitat en el territori situa l’eix de la B-30 en un espai de cruïlla de
comunicacions viàries i ferroviàries: de nord a sud, en el corredor del
mediterrani i d’est a oest, en els accessos de Barcelona amb l’interior del país.
El Port de Barcelona i els aeroports del Prat i de Sabadell esdevenen
infraestructures logístiques que per la seva proximitat afavoreixen la
competitivitat de la zona.
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L’Àmbit de la B-30, l’aposta per convertir-se en un dels principals pols
industrials i de manufactura avançada del sud d’Europa
Totes les entitats que integren l’Associació Àmbit B-30 entenen que és
absolutament necessària una vertebració intel·ligent des del territori i amb tots
els recursos de què es disposa a la zona: sòl, infraestructures, empreses,
recerca, coneixement i capital humà. Posar en valor totes aquestes
potencialitats i crear les sinergies per tal de transformar aquestes potencialitats
en progrés econòmic i social35 és ara l’objectiu a seguir.
Les diferents entitats associades que integren aquest àmbit es troben ara en
procés d’aprovació dels Estatuts de l’Associació de la B-30 que ha de permetre
la constitució formal de l’Associació al llarg del primer trimestre de 2013.
En paral·lel ha començat la gestió de definir i proposar quin serà el Pla de
Treball dels propers mesos amb l’objectiu d’identificar les línies estratègiques a
seguir i, a partir d’un seguit d’entrevistes, conformar una diagnosi que
emmarcarà 15 reptes o projectes a desenvolupar en aquest territori durant els
propers mesos.
Es tracta, a través de la coordinació d’esforços entre el món del coneixement,
de les universitats, dels ajuntaments i del món de l’empresa, de generar un pol
que sigui capaç de comunicar totes les potencialitats d’aquesta àrea,
d’internacionalitzar-la i, a partir d’aquí, crear negoci i generar activitat per seguir
sent un potencial de creixement per Catalunya.36
Amb aquest Pla de Treball, l’Àmbit B-30 pretén aportar els elements
diferencials necessaris per convertir-se en un dels principals pols industrials del
que s’anomena advanced manufacturing o manufactura avançada. Aquest
concepte integra l’ús de tecnologies punta, avançades i innovadores per
millorar productes i serveis i que la Unió Europea integra com un dels seus
pilars a través del programa Europa 2020.
La missió de l’Associació, un cop definits els objectius, és actuar ara en aquest
àmbit de la B-30, amb el convenciment que el desenvolupament dels territoris
passa per detectar i promoure els factors essencials de competitivitat: les
empreses, la innovació, la formació, la recerca, la cooperació, la visibilitat
internacional i tots aquests projectes i elements comuns que treballats alineats,
multipliquen els efectes de la creació de riquesa. L’Àmbit de la B-30, per tant,
és aquest punt de trobada on serà possible, en un futur, col·laborar per
competir en un món global.37

35

Francesc García-Planas, president del CIESC i del Gremi de Fabricants de Sabadell, entitat que forma part de
l’Associació Àmbit B-30.Entrevistes B-30: http://www.B-30i.cat/B-30/p/EntrevistesB-30_cat.asp
36
Antoni M. Brunel, president de la Cambra de comerç de Sabadell, entitat que forma part de l’Associació Àmbit B30.Entrevistes B-30: http://www.B-30i.cat/B-30/p/EntrevistesB-30_cat.asp
37
Antoni Garrell, director general FUNDIT, entitat que forma part de l’Associació Àmbit B-30.Entrevistes B-30:
http://www.B-30i.cat/B-30/p/EntrevistesB-30_cat.asp

Núm. 25-Primer semestre 2012

157

Informe de Conjuntura de Sabadell

Per finalitzar, és bo recuperar de nou les paraules de Rifkin que, al voltant de
les seves reflexions sobre l’economia i la indústria, afirmava que “si li faig
pensar, fantàstic, però no em conformo amb el fet que pensi: vull que actuem,
vull canvis”.38

38

http://es.euronews.com/2012/05/31/jeremy-rifkin-debemos-transformar-cada-casa-en-una-central-de-energia-

renovable/
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