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I. MERCAT ÚNIC DE TREBALL I RESIDÈNCIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (7 
COMARQUES, 3.200 km2, 5,2 mhab I 2,2 m LTL): DIMENSIONS PRINCIPALS  

 
La mobilitat metropolitana residència – treball és el resultat de la diferent localització dels *llocs de treball 
localitzats* (*població de dia*) en relació a la *població ocupada resident* (població de nit), i de les 
decisions individuals de residència i treball. És parla d’un mercat de residència i treball quan un territori de 
diferents municipis (divisions administratives) recull una proporció rellevant d’aquesta mobilitat. 
administratius una proporció significativa de la mobilitat residència- treball.  
 
Les dimensions i balanços nets per àmbits significatius de l’anomenada  la regió metropolitana de 
Barcelona, són els següents: 
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ÀMBITS

LLOCS DE 

TREBALL 

LOCALITZATS 

(LTL) 2017

POBLACIÓ 

OCUPADA 

RESIDENT 

(POR) 2017

DÈFICIT (-) / 

SUPERÀVIT 

(+) DE LLOCS 

DE TREBALL 

2017 (LTL- 

POR)

% BALANÇ 

S./ LTL

Barcelona- municipi 897.777         678.879      218.898      24%

A.M.B.- 37 municipis 1.510.376      1.360.969   149.407      10%

R.M.B.- 7 comarques 2.195.840      2.136.973   58.867       3%

Barcelona- Província 2.402.210      2.346.756   55.454       2%

Barcelona- municipi 897.777         678.879      218.898      24%

Resta AMB 612.599         682.090      69.491-       -11%

Resta RMB (arc metropolità / 

2ª corona) 685.464         776.004      90.540-       -13%

Resta Barcelona- Prov. 206.370         209.783      3.413-         -2%

Barcelona- Província 2.402.210      2.346.756   55.454       2%

 
 
FONT:  PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (2018) 
Annex 6 : Estimació i comparació de la *Població Ocupada Resident* i els *Llocs de Treball Localitzats* als municipis de la província de Barcelona. 
https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/90326c17-0e44-4d4f-b129-
d3187c87db88/content/A6_EstimacioComparacioPoblacioOcupadaLlocsTreball_Avan%C3%A7%20PDU_6_Annexos.pdf?attachment=false&mime

Type=application/pdf&sizeInBytes=651803 

 
Dimensions principals del meu argumentari: 

- Pàg. 113. *...l’*efecte seu*...de manera que els 897.777 treballadors localitzats a Barcelona 
representen 153.841 treballadors menys dels registrats a la SegSocial* 

- Pàg. 114. *L’excés de llocs de treball a Barcelona arriba a representar el 32,3% de la seva població 
ocupada resident... 218.989 treballadors.* 

- Pàg 115. *El conjunt de l’Àrea Metropolitana  (Barcelona i 36 municipis) mostra un saldo de 
149.407 treballadors més que persones que hi viuen* 

Afeixo:  
- Els llocs de treball en el sector industrial  (uns 300.000 a la RMB) es localitzen majoritàriament a la 

segona corona metropolitana* (580.000 a tot Catalunya), i les activitats terciàries de *seu*, 
majoritàriament al municipi de Barcelona (100 km2 i 1,6 milions residents) 

- La *segona  corona metropolitana* (5 comarques) *depèn en balanç net* dels llocs de treball del 
municipi de Barcelona en un 13% del total (90.540 LTL). 

- Cal començar pel *tot *per entendre les *parts* 
 
Documentació complementària: 

- http://clusa-oriach.cat/20191204-Ampliacio-20191119-ACTU-%20AULA%20MAGNA-
ELS%20MEUS%2010%20MINUTS-JClusa.pdf 

- http://clusa-oriach.cat/20191210-20191125-ACTU-SUGGERIMENTS-Foto-Curriculums-Cartell.pdf 
 

 
II. EL RECORDATORI DE LES ACCIONS PRIORITÀRIES FINALS (APARTAT 3.3 DEL *SABADELL A 

DEBAT*): GENERALITZABLES A LA MAJORIA DE MUNICIPIS PER SER MÉS CRITERIS 
GENERALS QUE PROJECTES CONCRETS I QUE NO PODEN SER IMPLEMENTADES DES D’UN 
SOL MUNICIPI- AJUNTAMENT 

 

3.3 ACCIONS PRIORITÀRIES 
Finalment, presentem una relació d’accions prioritàries amb l’objectiu de concretar les conclusions finals i tenint en compte els continguts dels 
debats i les coincidències més importants que s’han detectat i s’han manifestat com a més rellevants en les aportacions fetes al llarg dels treballs 

del “Sabadell a debat”. 
 
EIX 1: POSAR EN VALOR ELS ACTIUS DE LA CIUTAT 

1. Elaborar un pla estratègic de ciutat amb accions de reforç, promoció i projecció de tots els seus actius. 
2. Establir un pla de suport social i formatiu per a les persones, amb especial atenció als col·lectius en risc d’exclusió. 
3. Afavorir el desenvolupament industrial. Per a això cal prioritzar la resolució de les mancances que presenten els polígons i les zones industrials 

de la ciutat, i la simplificació de les traves burocràtiques. 

http://clusa-oriach.cat/20191204-Ampliacio-20191119-ACTU-%20AULA%20MAGNA-ELS%20MEUS%2010%20MINUTS-JClusa.pdf
http://clusa-oriach.cat/20191204-Ampliacio-20191119-ACTU-%20AULA%20MAGNA-ELS%20MEUS%2010%20MINUTS-JClusa.pdf
http://clusa-oriach.cat/20191210-20191125-ACTU-SUGGERIMENTS-Foto-Curriculums-Cartell.pdf
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4. Definir projectes urbanístics i de transports públics de qualitat: millores substancials de les façanes i accessos a la ciutat; potenciació del comerç, 
de l’eix central (nord-sud) i de la seva connexió amb l’Eix Macià. Les noves connexions intermodals de transport que s’hauran d’establir amb 

l’entrada en funcionament del traçat dels Ferrocarrils de la Generalitat hi ha de contribuir. 
5. Avançar cap a una gestió integral dels usos del Rodal per millorar-ne la qualitat i l’accessibilitat. 
 

EIX 2: NOVA FORMA DE RELACIÓ ADMINISTRACIÓ-CIUTADÀ: PACTE DE CIUTAT 
 
6. Establir unes noves bases del Consell de Ciutat amb la finalitat que esdevingui l’instrument eficaç i eficient d’interlocució entre l’administració i 

els principals actors de la ciutat. 
7. Crear un òrgan de dinamització i promoció econòmica i industrial de la ciutat, així com aplicar el principi de gestió unificada al servei dels 
ciutadans. 

8. Impulsar, d’una banda, el Consell de la Formació Professional amb la finalitat d’ajustar i promoure una formació dual i de qualitat, adaptada a les 
necessitats reals de l’activitat econòmica; i, de l’altra, la col·laboració entre els centres de formació universitaris i les empreses, també en l’àmbit de 
transferència de coneixement i tecnologia. 

9. Crear el Consell de Cultura amb l’objectiu de coordinar, millorar i promocionar l’oferta cultural de la ciutat. 
 
EIX 3: LA CIUTAT, MOTOR D’UN VALLÈS ESTRATÈGIC 

10. Promoure iniciatives publico-privades de governança del Vallès amb dos objectius fonamentals: 
• dinamitzar l’economia productiva, la formació, la reindustrialització i les noves tecnologies, i 
• posar al dia les infraestructures i els serveis. 

 

COMENTARIS: 
- No en sabria treure cap per innecessària o no beneficiosa, ni afegir- n’hi alguna, excepte que la 

pandèmia ha destruït vides i activitats econòmica. I que el Banc Sabadell, principal *logo* de la 
ciutat ja no té la seu social a Sabadell 

- Els projectes més concrets que es presenten són els següents: 
▪ resolució de les mancances que presenten els polígons i les zones industrials de la 

ciutat, 
▪ millores substancials de les façanes i accessos a la ciutat; potenciació del comerç, de 

l’eix central (nord-sud) i de la seva connexió amb l’Eix Macià.  
▪ noves connexions intermodals de transport 
▪ gestió integral dels usos del Rodal 
▪ noves bases del Consell de Ciutat 
▪ Crear un òrgan de dinamització i promoció econòmica i industrial de la ciutat 
▪ Consell de la Formació Professional 
▪ Consell de Cultura 

- Àdhuc aquests projectes, crec que totes les accions estratègiques que es proposen tenen poca 
concreció i que són més aviat, *principis i criteris generals* 

- Les accions que cal plantejar des de diferents municipis alhora o a l’àmbit del Vallès, són els 
següents: 

▪ Afavorir el desenvolupament industrial. Per a això cal prioritzar la resolució de les 
mancances que presenten els polígons i les zones industrials de la ciutat, i la 
simplificació de les traves burocràtiques. 

▪ Les noves connexions intermodals de transport que s’hauran d’establir amb l’entrada 
en funcionament del traçat dels Ferrocarrils de la Generalitat 

▪ aplicar el principi de gestió unificada al servei dels ciutadans. 
▪ Consell de la Formació Professional 
▪ Promoure iniciatives publico-privades de governança del Vallès amb dos objectius 

fonamentals: 
o dinamitzar l’economia productiva, la formació, la reindustrialització i les 

noves tecnologies, i 
o posar al dia les infraestructures i els serveis. 

- Amb gairebé una cinquantena d’Ajuntaments de tot Vallès, veig difícil la implementació. També és 
important explicar-ho. D’altre manera: amb 40 ajuntaments no es pot fer una política conjunta. 

- Tenim, però articles de molts autors, les propostes de les eleccions municipals del 2019,  destacant 
les del Manel Larrosa, especialment. Avui dia 9: https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/mobilitat-

societat/femvalles-un-barceloni-rep-9-cops-mes-en-inversio-de-mobilitat-que-un-vallesa/ 

- Què ha canviat des del 2015?.  
▪ El 2020 de la pandèmia que ha destruït vides i teixit productiu 
▪ En major proporció a Sabadell que a d’altres indrets? 
▪ El Banc Sabadell, principal *logo* de la ciutat, avui, ja no hi té la seu 

 

https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/mobilitat-societat/femvalles-un-barceloni-rep-9-cops-mes-en-inversio-de-mobilitat-que-un-vallesa/
https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/mobilitat-societat/femvalles-un-barceloni-rep-9-cops-mes-en-inversio-de-mobilitat-que-un-vallesa/
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III. EL RECORDATORI DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES (3.2):  COM ES FA *CERCANT ALHORA LA 
COL·LABORACIÓ PROACTIVA AMB BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA*? 

 
De les conclusions que resulten dels 6 àmbits en els quals s’ha estructurat el projecte “Sabadell a debat”, se’n desprenen els eixos estratègics i les 
línies bàsiques que segueixen: 
 

1. Posar en valor els actius de la ciutat 
• Les persones són el principal actiu de la ciutat. Cal promoure polítiques que facilitin el creixement de l’economia productiva i la generació de llocs 
de treball. Un alt nivell d’ocupació i un baix nivell d’atur són uns dels garants d’una societat més justa en la qual benestar, qualitat de vida i 

solidaritat envers les persones més necessitades en risc d’exclusió social en siguin la constant. 
 
• La societat sabadellenca ha d’identificar, primer, i posar en valor i projectar, després, el dinamisme i el potencial de les moltes activitats i 

iniciatives que la ciutat desenvolupa i acull, tant les econòmiques com les socials, tant les culturals com les esportives (Cambra de Comerç de 
Sabadell, Orquestra Simfònica del Vallès, Amics de l’Òpera, l’Estruch, xarxa de museus, Arxiu Històric de Sabadell, CN Sabadell, JAS, aeroport, 
Rodal, institucions gremials, empreses líders per la seva internacionalització i pels seus projectes innovadors, entre tantes altres). 

 
• En aquest procés, la ciutadania en general i els actors econòmics, culturals i socials en particular s’han de comprometre a generar canals i espais 
de participació i de gestió, tant pel que fa a grans projectes i actuacions de ciutat com per a l’ús d’espais i equipaments. La dinàmica de 

recuperació i reactivació del protagonisme per part de la 
ciutadania i de les entitats és decisiva a l’hora de reforçar el sentiment d’identitat, la cohesió social i la posada en valor dels actius de la ciutat. 
El protagonisme i la participació de les generacions més joves, dels seus valors, hàbits i formes de relació i comunicació, han de ser determinants 

en aquest procés, atès que ells són el present i el futur de la ciutat. 
• L’assoliment d’un clima d’entesa ciutadana ha de facilitar la reactivació industrial, comercial i econòmica de la ciutat i afavorir la creació de llocs 
de treball de qualitat. 

• L’Eix del coneixement (UAB, Parc Taulí, ESDI, ASCAMM, Conservatori de Música, Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Escola Illa, 
o la xarxa de centres d’ensenyament professional superior, entre d’altres) és estratègic no només per a la ciutat, sinó també per al conjunt del 
Vallès. Un Eix que ha d’incidir en els processos de formació, especialització i desenvolupament d’iniciatives empresarials, tecnològiques i 

d’innovació, i d’aquesta manera contribuir al foment de l’emprenedoria i el desenvolupament social i econòmic del territori. 
• El Rodal és un espai singular de què Sabadell disposa. Cal garantir la qualitat d’aquesta infraestructura verda des d’una perspectiva de 
sostenibilitat, de projecció ambiental, social i econòmica, i també des de l’accessibilitat i ús per part dels ciutadans. 

 
2. Nova forma de relació administració-ciutadà: pacte de ciutat 
• L’administració ha d’establir mesures facilitadores i incentivadores per a les persones –tant físiques com jurídiques– que disposin d’iniciatives que 

encaixin amb els objectius i les intencions que en aquest document es reflecteixen. 
• El procés de revitalització de la ciutat, de les iniciatives de les persones i de les activitats econòmiques i socials exigeix un model avançat de 
gestió de l’administració local orientat al servei dels ciutadans i les empreses. Cal avançar cap a una administració ‘business friendly’ que 

assumeixi el principi de gestió unificada al servei del ciutadà. 
• L’administració ha de facilitar l’activitat econòmica i ha de resoldre els dèficits que presenten les zones industrials de la ciutat (transport, 
comunicacions, serveis, seguretat...), així com ha d’afavorir el desplegament d’activitats econòmiques en espais actualment desocupats. 

 
3. La ciutat, motor d’un Vallès estratègic 
• La recuperació del sentiment d’identitat i de valors associats a la pertinença a una mateixa col·lectivitat passa indestriablement per l’assumpció 

que fer sabadellenquisme equival avui a fer Vallès. 
Això vol dir que tant des d’un punt de vista  cultural, com urbanístic, econòmic, formatiu i industrial i comercial, s’ha d’apostar per una visió 
estratègica del Vallès (Oriental i Occidental) que és el marc des del qual s’han d’impulsar projectes singulars, cercant alhora la col·laboració 

proactiva amb Barcelona i la seva àrea metropolitana. 
• El reforçament de l’eix Granollers-Sabadell-Terrassa, i la potenciació dels actius i les singularitats de cadascun dels diversos nuclis urbans del 
Vallès (tant dels històrics com dels més nous), així com dels seus pols i corredors econòmics (Riera de Caldes, Associació Àmbit B-30, entre 

d’altres), ha de ser decisiu per impulsar exitosament projectes estructurals i de serveis susceptibles de contribuir al millor posicionament i 
potenciació del Vallès com a gran centre industrial i de coneixement pel seu paper de frontissa entre Barcelona i la Catalunya interior. 
• Cal disposar d’un projecte de territori que entre altres objectius afavoreixi la reindustrialització del Vallès. L’assoliment d’aquest objectiu ha de 

tenir efectes positius en el procés d’assentament de noves indústries que, al seu torn, han de contribuir, d’una banda, a frenar el procés 
d’empobriment i d’augment de les necessitats d’atenció 
social; i, de l’altra, ha de potenciar la reactivació econòmica, la creació d’ocupació de qualitat, el dinamisme de les ciutats, del comerç i dels serveis 

locals. Unes fites que s’han de compatibilitzar amb la sostenibilitat i el respecte al medi i als espais periurbans que són actius cabdals per posar en 
valor la ciutat i la comarca. 

 
COMENTARIS: 

- No hi sé treure res ni afegir-hi, avui, com el 2015. 
- El començament és el condicionant més important de tot el document, al meu entendre: • Les persones 

són el principal actiu de la ciutat. Cal promoure polítiques que facilitin el creixement de l’economia productiva i la generació de llocs de 
treball. Un alt nivell d’ocupació i un baix nivell d’atur són uns dels garants d’una societat més justa en la qual benestar, qualitat de vida i 

solidaritat envers les persones més necessitades en risc d’exclusió social en siguin la constant.*. 

- En destaco els grans objectius *Posar en valor els actius de la ciutat / Nova forma de relació administració-ciutadà: 

pacte de ciutat / La ciutat, motor d’un Vallès estratègic*,  com guies metodològiques útils 

- En destaco també que *Terrassa* surt una vegada al text (*reforçament de l’eix Granollers-Sabadell-Terrassa*) i 
que  *s’ha d’apostar per una visió estratègica del Vallès (Oriental i Occidental*. I que Barcelona surt una vegada com: 

*cercant alhora la col·laboració proactiva amb Barcelona i la seva àrea metropolitana*.  

- Personalment hi veig més un reconeixement que formem part de l’àrea metropolitana de Barcelona, 
com tot el Vallès, i no sabem com diferenciar-nos- en. 

- En destaco la relació que es fa de les entitats capdavanteres: Cambra de Comerç de Sabadell, Orquestra 

Simfònica del Vallès, Amics de l’Òpera, l’Estruch, xarxa de museus, Arxiu Històric de Sabadell, CN Sabadell, JAS, aeroport... L’Eix del 

coneixement (UAB, Parc Taulí, ESDI, ASCAMM, Conservatori de Música, Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Escola Illa, o 
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la xarxa de centres d’ensenyament professional superior. Certament són uns actius importants. Però plantejo: 
Terrassa o Barcelona no els tenen?. L’àmbit de treball  i d’influència no superen clarament l’àmbit 
del municipi?.   

- Entenc el que es vol dir, en la línia del diagnòstic i dels objectius que *• La recuperació del sentiment d’identitat 

i de valors associats a la pertinença a una mateixa col·lectivitat passa indestriablement per l’assumpció que fer sabadellenquisme equival 
avui a fer Vallès.*.  

- No podem dir, també: *participar més activament en el motor econòmic, social i cultural de 
Catalunya, del qual en formem part, per tal rebre més beneficis en inversió pública, i localització 
d’activitats?.  

- Hi veig també un conjunt de propostes -principis que l’ajuntament -municipi de Sabadell, no els pot 
tirar endavant en solitari: com a mínim els 3 apartats de l’eix *2. Nova forma de relació administració-ciutadà: 

pacte de ciutat* 

 
 

IV. EL RECORDATORI DELS EIXOS ESTRATÈGICS A L’ÀMBIT D’ECONOMIA DEL QUADRE RESUM DE 
POTENCIALITATS I PROPOSTES: DIEM EN L’ÀMBIT DEL VALLÈS I DEL CONJUNT DE LA GRAN 
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. COM ES FA *TREURE PIT I PARTIT*? 

 
POSAR EN VALOR ACTIUS DE LA CIUTAT 

• Centralitat territorial amb potencial econòmic i industrial 
• Oferta empresarial i universitària amb centres tecnològics de referència 
NOVA RELACIÓ ADMINISTRACIÓ - CIUTADÀ: 
• Creació d’un ens o grup de treball per a la dinamització econòmica i la creació d’ocupació de qualitat 

• Pla estratègic de ciutat amb accions de promoció i projecció 
• Oficina de Gestió única 
• Administració business friendly 

PACTE DE CIUTAT. LA CIUTAT, MOTOR D’UN VALLÈS ESTRATÈGIC  
• Reforçar estratègies i lideratges de projectes econòmics, industrials, tecnològics i de serveis, en l’àmbit del Vallès i del conjunt de la gran àrea 
metropolitana de Barcelona 

 
COMENTARIS: 

- No sé treure-hi ni afegir-hi res, però em pregunto si les mateixes propostes servirien també per a 
Terrassa, Cerdanyola, Barberà o àdhuc Barcelona, sense predisposar a quin territori ens referim. 

- Dit, d’una altre manera: si aquests municipis no farien o fan les mateixes propostes.  
- La darrera *en l’àmbit del Vallès – estratègic i del conjunt de la gran àrea metropolitana de 

Barcelona*, estem dient la ciutat *PARTICIPANT* EN EL MOTOR I MARCA *BARCELONA*?, crec. 

- Segurament els municipis que els hi ha *tocat* més zones d’activitat no diran el mateix, perquè han 
crescut i tenen una hisenda municipal més, comparativament més rica. Sabadell i Santa Coloma, 
de les més pobres. 

- No oblidar que el nostre territori *depèn* per *balanç net*, en prop d’un 20% dels llocs de treball del 
municipi de Barcelona. 

 
V. EL RECORDATORI DELS DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL (FRENS I DEBILITATS) I 

POTENCIALITAT (PUNTS FORTS I PROPOSTES): DIEM *PART DE L’AGLOMERACIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA, QUE ÉS LA SISENA EN DIMENSIÓ DEMOGRÀFICA*?. 
*TREURE PIT I PARTIT*? 

 
2.5 ÀMBIT DE L’ECONOMIA 

a) Diagnosi de la situació actual: frens i debilitats 

1. Els darrers anys la ciutat ha perdut molts actius, dinamisme, lideratge i capacitat de projecció i influència. 

2. L’increment de la terciarització i la pèrdua de pes industrial han reduït el potencial socioeconòmic i la capacitat de reactivació i promoció 
de la ciutat. 

3. L’administració local no ha facilitat la reactivació socioeconòmica amb una gestió àgil i eficaç que afavoreixi el desenvolupament de les 
iniciatives empresarials i la captació de noves activitats. 

4. Pèrdua de capacitats d’atracció i lideratge de projectes. 

5. La ciutat no motiva ni dóna valor i difusió a les activitats empresarials més destacades i amb més projecció externa. 
6. Manca de col·laboració entre administració local, entitats socioeconòmiques i principals empreses per impulsar projectes estratègics en 

l’àmbit de la recerca, universitat, Parc Taulí, etc. 

 
b) Potencialitats: punts forts i propostes 

1. La situació de Sabadell com a centre del territori productiu i industrial més potent de l’entorn de Barcelona i de Catalunya: cal reforçar les 
estratègies i els lideratges econòmics en l’àmbit del Vallès i de l’aglomeració metropolitana al voltant de Barcelona, que és la sisena 

d’Europa en dimensió demogràfica 

2. Potencial com a ciutat universitària, investigadora i promotora de la transferència de coneixement entre centres de recerca - universitat i 
centres de formació - empresa. 

3. Aconseguir més vinculació de l’escola primària amb l‘FP i la universitat, centres de recerca i empreses mitjançant tallers, xerrades, 
visites... 
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4. Promoure actius institucionals per reactivar el dinamisme i les capacitats de lideratge i capitalitat de la ciutat en el marc del Vallès i de 
l’aglomeració metropolitana al voltant de Barcelona, que és la sisena d’Europa en dimensió demogràfica 

5. Afavorir la ciutat business friendly amb una administració moderna i àgil, amb finestreta de gestió única al servei dels ciutadans i amb 
gestors orientats a l’èxit dels projectes i iniciatives ciutadanes 

6. Afavorir els vincles de les empreses més importants, localitzades al Sabadell real,  i amb més projecció de la ciutat amb els projectes 
ciutadans. 

7. Creació d’un grup o ens específic per impulsar projectes concrets que tinguin l’objectiu de crear llocs de treball de qualitat, reactivar 
l’economia i en especial la indústria d’alt valor afegit, i que permetin potenciar el lideratge i la projecció de la ciutat, junt amb tots els 

ajuntaments de l’entorn metropolità. 

8. També cal que l’Ajuntament i les principals entitats socioeconòmiques col·laborin i es coordinin per tenir un rol i una participació 
important en la inversió i gestió dels recursos i xarxes energètiques i de telecomunicacions com un factor clau per a la competitivitat, 
qualitat i sostenibilitat de la ciutat (xarxes d’aigua, gas, electricitat, fibra òptica, telefonia, wifi, 4G...) , junt amb les administracions locals 
de l’entorn metropolità. 

9. Cal potenciar les activitats de l’aeroport de Sabadell com a infraestructura de comunicacions i alhora com a pol econòmic, tecnològic i de 
formació. 

10. Cal avançar en els temes d’smart city real orientats al benestar de les persones (social smart city) i a la sostenibilitat, ,  
 

COMENTARIS: 
- No sé pas treu res ni afegir als 16 punts (6 de diagnosi i 10 de potencialitats) 
- Em sembla que quan es diu *administració local*, caldria dir ... *les administracions locals* i junt amb les 

administracions locals de l’entorn metropolità. 

- Com es materialitza : * 4. Promoure actius institucionals per reactivar el dinamisme i les capacitats de lideratge i capitalitat de la 

ciutat en el marc del Vallès i de l’aglomeració metropolitana al voltant de Barcelona, que és la sisena d’Europa en dimensió demogràfica*. 

Ho reiterem dues vegades. No caldria dir al diagnòstic que en formem part, avui.?. 
- També parlem de *, junt amb tots els ajuntaments de l’entorn metropolità.*. No ho limitem pas al 

Vaalès Occidental i al Vallès.  
 

 
VI. QUÈ HA PASSAT DE RELLEVANT A SABADELL DES DEL 2015?. INVISIBILITAT, ELECCIONS 2019, 

FEM VALLÈS, CONTENCIÓS *AMAZON*, MARXA DE BANC SABADELL, PANDÈMIA....  

 
1. Les conclusions del *Sabadell a debat* no entren al debat ciutadà ni a l’Ajuntament 
2. La marxa i no retorn de la seu social de Banc Sabadell, el setembre del 2017, com a *imatge de 

marca* més important de la ciutat, i la caiguda del preu de les accions en més del 60% en 5 anys, 
com a continuació de la pèrdua de referents institucionals (Caixa Sabadell, Agrupacions Narcís 
Giralt, mútues, etc.) que s’indicava al diagnòstic del *Sabadell a debat*. 

3. L’equip de govern 2015-2019 no aconsegueix consolidar projectes de ciutat que il·lusioni ciutadania, 
empreses, ciutadania i entitats socials. No obstant, s’empenyen el pla de la Gran Via- Eix 
tecnològic Taulí- Artèxtil -Universitat. 

4. El creixement del sentiment social de l’independentisme a tot Catalunya, i que a la ciutat ha portat a 
accentuar el sentiment anti-, fent canviar el color de l’equip de govern des d’abril del 2019 

5. L’Ajuntament de Santa Perpètua M. inicia un contenciós amb els de Sabadell i Barberà per la 
llicència de l’empresa Amazon a Barberà, degut a les obres de la carretera i accessos, que posa en 
debat els plans d’urbanisme de cada municipi i els serveis tècnics de concessió de llicències 

6. La Xarxa Onion d’entitats, esperonada per la Fundació Bosch i Cardellach, que es crea amb la 
campanya de les eleccions municipals del 2029 no té continuïtat rellevant. 

7. Les propostes de *Fem Vallès* que l’Ajuntament es fa seves, el 2018 en acte públic solemne, no 
aconsegueixen avançar per la falta de suport dels Ajuntaments del Vallès, i especialment de 
Terrassa i Granollers. El Quart Cinturó, ara anomenada *Ronda del Vallès*, continua sent el 
principal escull. 

8. L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (700 km2, 37 municipis i 3,2 milions 
de residents) proposen un pla conjunt de tota la regió metropolitana, de 3.200 km2, uns 130 
municipis i 5,2 milions de residents, amb el suport dels ajuntament socialistes de la segona corona, 
inclòs el de Sabadell, i que coincideix amb la delimitada als plans territorials de Catalunya. El debat 
continua sent d’enfrontament i no d’integració. Hi col·labora que les inversions de mobilitat es 
concentren més a l’entorn de l’àrea metropolitana. 

9. Les imatges de marca de *Catalunya* i *Barcelona* són d’èxit i de lideratge a Europa i a 
l’exportació industrial. És contradictori el discurs: *...tenim el convenciment que la ciutat de Sabadell és estratègica en 

la configuració d’un Vallès que ha de treure pit i partit de la seva proximitat amb Barcelona i reclamar i pactar el rol que li correspon dins 

una metròpoli que a hores d’ara és el motor econòmic més potent de Catalunya i del sud d’Europa.*. Sabadell, el seu entorn 
metropolità, el Vallès Occidental i tot el Vallès és part integrant d’aquest motor, sense més 
contradiccions que els serveis direccionals són majoritàriament a Barcelona. 
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10. La Universitat Autònoma de Barcelona manté la seva activitat al Taulí i a les Facultats  
11. La pandèmia del 2020: ha perjudicat la salut, posat al límit el sistema sanitari, destruint teixit 

econòmic i accentuant les desigualtats socials, en la proporcions semblants arreu de Catalunya, 
però més accentuat on hi ha la indústria turística (Barcelona i litoral, especialment) 

 
VII. INFORMACIÓ ESTADÍSTICA PEL SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL: TASCA 

PER A LA SECCIÓ?. COMPLETAR EVOLUCIÓ 2011- 2019- 2020 AFEGINT *RENDA FAMILIAR PC*,  
*TAXES D’ATUR DE RESIDENTS* I *SITUACIÓ DE L’HABITATGE*, AMB ELS REFERENTS 
TERRITORIALS DE SABADELL- CONCA DEL RIPOLL- (ÀMBIT DEL PC 1976 I DE L’INFORME 
D’EXPECTATIVES)- VALLÈS- REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA - CATALUNYA  

 
La informació estadística que ens va passar en Josep Milà: 
Nº 102 setembre 2020       
GRANDÀRIA MITJANA DE LES EMPRESES A SABADELL I AL VALLÈS.       
2n TRIMESTRE 2020       
No hi entenc si no és comparativament als àmbits rellevants       
Nº 105 octubre 2020       
DISTRIBUCIÓ DE LES EMPRESES SEGONS EL NOMBRE DE TREBALLADORS A  SABADELL I AL VALLÈS       
al Vallès s’ha concentrat sobretot en el segment de les més petites        
(fins a 5 treballadors).        
Nº 105 octubre 2020       
Durant el tercer trimestre d’aquest any 2020 a Sabadell s’han recuperat       
647 llocs de treball, el que situa el total de llocs de treballa de la ciutat a        
30 de setembre en 69.102. Tot i aquesta recuperació, l’evolució durant el       
2020 mostra una pèrdua de -3.615 llocs, i en comparació amb el mateix       
trimestre de l’any passat la reducció és de -1.963       
El total de llocs de treball a Sabadell és un 18,31% de la comarca i un       
13,21% del Vallès.      69.102    
LLOCS DE TREBALL AL VALLÈS  522.918 13,2%  
LLOCS DE TREBALL AL VALLÈS OCCIDENTAL 377.386 18,3%  
CATALUNYA    3.000.000    +-   
BARCELONA- REGIÓ METROPOLITANA    2.100.000    +-   
       
Nº 106 octubre 2020       
EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES PER GRANS SECTORS A SABADELL I AL  VALLÈS       
Actualment un 77% del teixit empresarial de Sabadell correspon a       
empreses de serveis, un 11,96% a empreses de la construcció, i un 10,9%       
a indústries.       
El nombre d’empreses de Sabadell és el 20,78% del total comarcal i el        
14.03% del Vallès.       
Nº 111 gener 2021       
L’anàlisi de les dades presentades per l’ Idescat el passat mes de       
desembre ens permet identificar els principals municipis del Vallès segons       
el seu PIB. Terrassa, Sant Cugat i Sabadell aporten un terç del total del PIB       
del Vallès (34,8%):   ( 65% als altres municipis de menors dimensions demogràfiques per l'efecte dels LLOCS DE TREBALL LOCALITZATS?)  
 ( 65% als altres municipis de menors dimensions demogràfiques per l'efecte dels LLOCS DE TREBALL LOCALITZATS?)     
TER-SBD-StC 39,4% de la població resident  SABADELL 16% POBLACIÓ 
 34,8% del PIB   11% PIB 
En el global del Vallès el VAB dels serveis representa un 64,1% del total de       
sectors, el de la indústria és el 30,7% , la construcció és el 5,2% i       
l’agricultura el 0,1%.       
Nº 112 gener 2021       
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ALS PRINCIPALS MUNICIPIS DEL VALLÈS       
L’any 2020 al Vallès hi havia 13 municipis amb més de 20.000 habitants.       
En el total de Catalunya n’hi trobem 67. L’any 2010 els del Vallès n’eren 11       
i en el total català 64.       
La població dels municipis de més de 20.000 habitants del Vallès a l’any        
2020 suposa un 12,74% del total dels habitants de Catalunya, mentre que       
l’any 2010 era el 12,51%.     
 
COMENTARIS: 

 
- Variables bàsiques pel diagnòstic 2011- 2019- 2020:  

o població resident,  
o llocs de treball localitzat per 4 sectors bàsics,  
o taxes d’atur dels residents,  
o pib- vab- producció,  
o rfdpc – renda personal dels residents,  
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o mobilitat (població ocupada resident (-) llocs de treball localitzats) – municipi, sistema urbà, 
comarca, barcelona 

o desigualtats / grups en risco d’exclusió (?) 
o habitatge – producció 
o habitatge - dèficit 

 
- Àmbits territorials 

o  entre sabadell i el vallès occidental hi voldria veure *la conca del ripoll* (pensant en el Pla 
Comarcal d’Urbanisme del 1976 que es va fer amb visió sub-comarcal, i que els 
ajuntaments democràtics no van acceptar de revisar conjuntament), *Riera de Caldes*, 
completat per RMB i tot Catalunya. 

 
VIII. APORTACIONS AL DEBAT DES DEL 2015 A DIARI DE SABADELL I ISABADELL: FEINA DE 

SÍNTESI A CÀRREC DE LA SECCIÓ? 

 
Les aportacions al debat del futur de Sabadell des del 2015, han continuat perquè és *ferida oberta*. 
Aportacions de Larrosa, Bonada, Cunill, Rof, Brunet...., en Josep Milà amb els resultats periòdics de 
l’enquesta als empresaris de *Sabadell, conca del Ripoll i Riera de Caldes*, tots els partits periòdicament, 
l’Ajuntament amb els seus plans.... Pel mig hi ha les eleccions municipals del 2019, amb plans i propostes 
de tothom, àdhuc dels que no van obtenir escó. 
 
En destacaria els plans del Ripoll. Amb la darrera contractació de la consultora d’Hereu, alcalde estat de 
Barcelona, de promocionar la localització d’empreses al Ripoll. Hi destaca també la pacificació de la Gran 
Via, condicionada especialment per la construcció de la Ronda Est, des del Pla Comarcal del 1976 (45 
anys!). També la centralitat universitària del *Taulí – Fàbrica Artèxtil- Facultats de la Universitat Autònoma* 
 
El debat territorial sobre el Vallès i la regió metropolitana de Barcelona ha estat especialment animat per 
en Manel Larrosa, sense que els Ajuntament socialistes de Granollers, Terrassa i ,ara, Sabadell s’hi hagin 
apuntat. En canvi, aquests ajuntaments socialistes han tornat a posar sobre la taula el Quart Cinturó, amb 
els trams Terrassa- Sabadell i Sabadell- Granollers. M’hi pronuncio obertament a favor, a la vista de l’èxit 
del tram Mataró- Granollers.  
 
Hi ha una tira llarga d’articles, que caldria resumir per tal. A notar que no he   vist cap referència al 
*Sabadell a debat* en tot els articles que he llegit durant aquests darrers anys. Alguna responsabilitat hi 
tindrà el document. 
 
Aportació d’ahir del treballador Manel Larrosa: https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/mobilitat-societat/femvalles-
un-barceloni-rep-9-cops-mes-en-inversio-de-mobilitat-que-un-vallesa/ 

 
 
Segurament, només la feina de recollir i sistematitzar les propostes ja seria una bona aportació de la 
secció. 
 

IX. EL BALANÇ PENDENT DEL *SABADELL A DEBAT*: QUINES APORTACIONS ADDICIONALS A LES 
SESSIONS OBERTES I A LA DIFUSIÓ POSTERIOR, EL 2006 I SEGÜENTS, AMB FERNÁNDEZ, 
SERRACANT I FARRÉS D’ALCALDES / ALCALDESSA? 

 
Podríem haver començat  per fer un balanç del recorregut (o del poc recorregut, més ben dit, començant 
pel nou consistori del 2014) que va tenir el document del 2015 (fa prop de 6 anys!), per part de les dues 
persones que hi van tenir una implicació més directa en la redacció final i en les presentacions. A la 
Presentació s’explica que  a la redacció del document inicial hi vam participar 138 membres, 32 dels quals 
a economia en 3 reunions. I que a les reunions de debat extern hi van participar 48 entitats de  la ciutat i 
216 persones, 38 de les quals en economia en 1 reunió per elaborar el document final. 

- Què ens poden dir els membres que van assistir a les sessions obertes?.  
- Quines aportacions addicionals van fer a la primera proposta?.  

https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/mobilitat-societat/femvalles-un-barceloni-rep-9-cops-mes-en-inversio-de-mobilitat-que-un-vallesa/
https://www.isabadell.cat/sabadell/societat/mobilitat-societat/femvalles-un-barceloni-rep-9-cops-mes-en-inversio-de-mobilitat-que-un-vallesa/
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- Quin recorregut va tenir el document una vegada aprovat i publicat?. Va influir l’escassa 
repercussió al nou Ajuntament del 2015  (l’alcalde va reconèixer no haver-lo llegit) els 
posicionaments setmanals (i jo crec que partidistes) d’en Joan Brunet? 

- Que s’ha parlat del Sabadell a debat en les reunions de patrons, i especialment, des que 
l’alcaldessa Farrés va assumir el càrrec de presidenta del Patronat? 

 
Recordant l’altre procés participatiu que en Joan Brunet tenia com a referent, el *Sabadell proposa* de 
l’any 1980-81 (fa 40 anys!) , van sortir, 3 propostes principals que van servir de guia a l’actuació de 
l’Ajuntament, i que van ser: l’Eix Macià, Can Roqueta i la Revisió del Pla General.   

 
Per tal de compensar la pèrdua de la indústria tèxtil s’intentava compensar amb llocs de treball terciaris per 
crear una centralitat comercial i d’oficines, portant el *Corte Inglés* (1990), dos centres comercials més i 4 
blocs d’oficines els edificis  i el polígon de Can Roqueta, per desenvolupar el poc terreny industrial que es 
disposava.  
 
 

X. EL RECORDATORI DEL PER QUÈ *SABADELL A DEBAT* (3. CONCLUSIONS): SERVEIX EL MATEIX 
ARGUMENTARI DE FA 6 ANYS, AFEGINT-HI LA PANDÈMIA DEL 2020 I LA MARXA DE BANC 
SABADELL DEL 2017?. DINS O FORA DEL *MOTOR ECONÒMIC MÉS POTENT DE CATALUNYA I 
EL SUD D’EUROPA*?. CANVI D’ARGUMENTARI /PARADIGMA? 

 
*Sabadell és avui una ciutat mancada d’un projecte que alhora sigui econòmic i social, integrador i engrescador, compartit pel conjunt de la 
ciutadania i per les seves entitats i institucions. Analitzar-ne les causes és cabdal per sortir de l’atzucac en el qual ens trobem. En qualsevol cas, 

ben diversos han estat els factors que ens han portat fins on ara som i que tenen a veure tant amb qüestions d’ordre estructural de caràcter extern 
a la ciutat (crisi econòmica, de valors...), com de caràcter intern a Sabadell (manca de lideratges, pèrdua d’autoestima, cas Mercuri...). La ciutat 
necessita un redreçament en tots aquests camps. 

 
No és, però, aquesta la primera vegada que Sabadell es troba en una situació semblant. Al llarg de la nostra història recent s’han donat moments 
en què això ha estat també així. I la ciutat ha sabut reaccionar, a partir d’analitzar les causes que l’havien portat fins aquell punt i d’identificar 

oportunitats per formular propostes de futur. Així va ser quan a finals de la dècada dels anys 1970 la ciutat va assistir a la destrucció d’una part 
important de les seves indústries capdavanteres, la tèxtil i la mecanotèxtil. Una circumstància que pràcticament va coincidir també amb la transició 
política que ens va portar del franquisme a la democràcia. 

 
Tanmateix, la crisi iniciada l’any 2008 té a Sabadell uns efectes amplis i profunds deguts a la coincidència del desarrelament i la pèrdua de 
referents institucionals (Caixa Sabadell, Agrupacions Narcís Giralt, mútues, etc.), amb la crisi del govern municipal i amb la manca de nous 

lideratges polítics i cívics. Avui ens trobem davant d’una nova cruïlla de camins; davant d’un altre moment singular per a la ciutat que és 
conseqüència d’un final d’etapa. 
 

D’aquí que des de la Fundació Bosch i Cardellach interpretéssim que era el moment d’obrir un procés de reflexió de ciutat i de comarca, tal com 
havíem fet a començaments de la dècada dels anys 1970 amb el debat que llavors va girar a l’entorn del títol “Sabadell: ciutat o suburbi?”. Un 
procés de reflexió, el que ara tocava emprendre, que sense deixar d’analitzar el passat, ens situés damunt la pista de saber com posar en valor 

allò que som i allò que tenim. I això com a primer pas per poder avançar cap al debat que ens hauria de portar a tractar del projecte de ciutat que 
volem. Un debat que no pot ser exclusiu de ningú. Ben al contrari, ha de ser obert i participatiu. Tant a l’Ajuntament com a la ciutadania i a les 
seves institucions els pertoca dinamitzar-lo. Altrament, no serà possible assolir els objectius que es persegueixen. La ciutat som tots. 

 
Tenim davant força reptes. Negar-ho seria enganyar-nos, però també disposem d’oportunitats que hem de saber identificar convenientment i que 
hem de posar en valor. I això no només en benefici de la ciutat, de la comarca i del país, sinó perquè tenim el convenciment que la ciutat de 
Sabadell és estratègica en la configuració d’un Vallès que ha de treure pit i partit de la seva proximitat amb Barcelona i reclamar i pactar el rol que 

li correspon dins una metròpoli que a hores d’ara és el motor econòmic més potent de Catalunya i del sud d’Europa. 
 
Ens cal un projecte de ciutat que fixi valors, que ens faci competitius, que identifiqui i reforci els punts més forts, més actius i més atractius de què 

disposem, que contribueixi a fer-nos partícips, que ens identifiqui amb aquest futur que volem i que ens doti dels instruments i les eines col·lectives 
necessàries per gestionar-lo. Instruments i eines que ens han de permetre aplicar polítiques de transformació i de creixement que al seu torn han 
de ser garants del benestar de les persones i de la cohesió social. Instruments i eines que també han de contribuir a engrescar a tots els que 

correspon liderar aquest procés.* 

 
COMENTARIS: 

- Serveix, avui, el mateix argumentari /objectius?. Sabadell tenia *imatge de marca* perquè tenia la 
indústria tèxtil i les entitats econòmiques que havia creat. Desapareguda la indústria tèxtil i 
complementària, aquest logo ja no pot tornar, com a territori diferenciat. 

- Afegir la sortida i no retorn de Banc Sabadell *per motius tècnics*, com a problema?. Problema de 
Sabadell o de Catalunya?. 

- *..treure pit i partit de la seva proximitat amb Barcelona i reclamar i pactar el rol que li correspon dins una metròpoli que a hores d’ara és 

el motor econòmic més potent de Catalunya i del sud d’Europa* Estem dins o fora del *motor econòmic més potent 
de Catalunya i el sud d’Europa*?. 
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- El territori  adequat de les propostes és el municipi de Sabadell?. L’argumentari serviria per 
Terrassa, Mataró o Granollers?. Els nivells mitjans de renda familiar, taxes d’atur o desigualtats 
socials no són molt diferents a Sabadell que a la resta del territori metropolità. 

- Quan més del 50% de la població ocupada resident treballa fora del municipi, la *ciutat real* cal 
delimitar-la en un territori més ampli. Quin és aquest territori. Primer el del sistema urbà més 
immediat i després el conjunt de la metròpoli, en la meva opinió.  

- L’important és el nivell de vida dels residents i l’activitat econòmica que el sustenta. 
- Potser és el moment de canviar de paradigma i mirar-nos Sabadell  des de la metròpoli (nova 

activitat, infraestructures tecnològiques i del transport...), perquè ni els problemes ni les 
potencialitats d’una part són massa diferencials del conjunt. Això no exclou que hi hagin problemes 
diferencials  d’infraestructures, equipaments, transports, formació o base fiscal municipal, que cal 
dimensionar i plantejar.  

- La majoria dels criteris, objectius i projectes plantejats al *Sabadell a debat* són vàlids per a la 
millora del nivell de vida i la competitivitat econòmica quan s’apliquen al conjunt de la metròpoli, no 
només a una part.  

 
 
Joaquim Clusa, economista 
Shenyang- Xina, a 10 de març de 2021 
 
 
From: Josep Milà <josep@jmilaconsultor.cat> 
To: joaquim 
Cc: antoni_alegre@economistes.cat, sbd2002@msn.com, ejimenez45@gmail.com, pere.nicolas.plans@gmail.com, 
immaculada.vilardell@uab.cat, ndelpozo@icasbd.org, francesc.casas@yahoo.es 
Date: 10/03/2021 16:53 
Subject: RE: Secció Economia FBC- 2- Notes a misses dites: per un canvi de paradigma -JClusa 

 
Bona tarda (aquí) Joaquim, m’ho he llegit, ho trobo molt encertat per al nostre debat, i  t’agraeixo molt el 
teu esforç de revisió analítica i a la vegada amb visió actualitzada i mirada estratègica .  Demà ho podem 
comentar entre els que siguem i mirem com podem anar avançant, però sens dubte la teva dissecció és 
molt fina i pot ser molt útil per a decidir què podem desenvolupar des d’un punt de vista acadèmic i 
intel·lectual. 
 
 Fins demà si pots connectar-te, gràcies, com sempre la teva aportació és molt pertinent i gens superficial, 
ben al contrari, 
 
Josep 
 
De: joaquim [mailto:joaquim@clusa-oriach.cat] 
Enviado el: miércoles, 10 de marzo de 2021 11:21 
Para: Josep Milà 
CC: antoni_alegre@economistes.cat; sbd2002@msn.com; ejimenez45@gmail.com; pere.nicolas.plans@gmail.com; 
immaculada.vilardell@uab.cat; ndelpozo@icasbd.org; francesc.casas@yahoo.es; joaquim@clusa-oriach.cat 
Asunto: Fwd: Secció Economia FBC- 2- Notes a misses dites: per un canvi de paradigma -JClusa 

 
Benvolguts tothom, 
 
Us adjunto les meves notes, que ja sé arriben a misses dites i fora dels terminis demanat pel nostre 
coordinador. El principal motiu del retard és que no acabo de veure que, avui, ens serveixi l'argumentari, 
els objectius, criteris del *Sabadell a debat fa 6 anys*. Però tampoc tinc l'alternativa o projectes nous. 
 
Però revisant els textos potser sortirà alguna reconsideració o afinament del que es va proposar el 2015. 
En tot cas, les notes adjuntes (en word directe per fer *control de canvis*, si cal) són el resultat de la 
relectura del document, posades *tal com raja*, sense revisar prou.   
 
Ja sé que he incomplert la part de l'encàrrec de * destacant els punts principals que cal afegir i prioritzar en 
aquest moments i a partir del que ja havíem elaborat ara fa sis anys. Potser ja els havíem dit en aquell 



11/3/2021 1:10:00                                                                                                                                              11 de 11 

 

moment però ara i aquí considerem que cal afegir i prioritzar d’una altra manera atès la conjuntura que 
vivim i, sobretot, cap a on anem...* del correu de 29 de gener, 
 
He intentat, però, complir l’encàrrec del Josep: *les vostres aportacions sobre la relectura i revisió del 
document del Sabadell a debat.* Fins i tot: *Fins i tot apuntar possibles temes monogràfics a aprofundir 
amb investigacions , sessions amb experts, etc* (del correu del 19 de febrer) 
 
M'adono que he posat massa l’accent en que em semblen contradiccions o poca concreció del les 
propostes del 2015, i que em fan pensar que necessitem un canvi de paradigma, plantejat des del conjunt 
de la metròpoli de Barcelona.  
 
Atès que estem a un dia i poc més de la reunió de demà, el resum del què penso el trobareu en els 
encapçalaments dels diferents apartats i que són els següents: 
 
1. Mercat únic de treball i residència de la regió metropolitana de Barcelona (7 comarques, 3.200 km2, 5,2 
mhab i 2,2 m LTL): dimensions principals. 
 
2. El recordatori de les accions prioritàries finals (apartat 3.3 del *Sabadell a debat*): generalitzables a la 
majoria de municipis per ser més criteris generals que projectes concrets i que no poden ser 
implementades des d’un sol municipi- ajuntament 
 
3. El recordatori de les línies estratègiques (3.2):  com es fa *cercant alhora la col·laboració proactiva amb 
Barcelona i la seva àrea metropolitana*?     
 
4. El recordatori dels eixos estratègics a l’àmbit d’economia del quadre resum de potencialitats i propostes: 
diem en l’àmbit del Vallès i del conjunt de la gran àrea metropolitana de Barcelona. Com es fa *treure pit i 
partit*?  
 
5. El recordatori dels diagnosi de la situació actual (frens i debilitats) i potencialitat (punts forts i propostes): 
diem *part de l’aglomeració metropolitana de Barcelona, que és la sisena en dimensió demogràfica*?. 
*treure pit i partit*?  
 
6. Què ha passat de rellevant a Sabadell des del 2015?. invisibilitat, eleccions 2019, Fem Vallès, 
contenciós *Amazon*, marxa de Banc Sabadell, pandèmia.  
 
7.  Informació estadística pel seguiment de l’evolució econòmica de Sabadell: tasca per a la secció?. 
completar evolució 2011- 2019- 2020 afegint *renda familiar pc*,  *taxes d’atur de residents* i *situació de 
l’habitatge*, amb els referents territorials de Sabadell- Conca del Ripoll- (àmbit del PC 1976 i de l’informe 
d’expectatives)- Vallès- Regió metropolitana de Barcelona - Catalunya     
 
8. Aportacions al debat des del 2015 a Diari de Sabadell i ISabadell: feina de síntesi a càrrec de la secció?            
 
9. El balanç pendent del *Sabadell a debat*: quines aportacions addicionals a les sessions obertes i a la 
difusió posterior, el 2006 i següents, amb Fernández, Serracant i Farrés d’alcaldes / alcaldessa?  
 
10. El recordatori del per què *Sabadell a debat* (3. conclusions): serveix el mateix argumentari de fa 6 
anys, afegint-hi la pandèmia del 2020 i la marxa de Banc Sabadell del 2017?. Dins o fora del *motor 
econòmic més potent de Catalunya i el sud d’Europa*?. Necessitat d’un argumentari /paradigma diferent?.  
 
Ja direu. I fins demà, si escau. 
 
Salut i llibertat en temps d'excepcionalitats, 
 
Joaquim 
www.clusa-oriach.cat 
 


