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El Baix Llobregat té futur
Propostes per a un model productiu i sostenible

EL BAIX LLOBREGAT, CONTEXT ECONÒMIC

El  recent  debat  sobre  la  possible  implantació  del  complex  Eurovegas  al  Baix 
Llobregat  ha  posat  en  evidència  la  necessitat  de  reactivació  econòmica  de  la 
comarca i de quin pot ser el seu model de desenvolupament econòmic i territorial  
de  cara  al  futur.  Un  debat  necessari  al  conjunt  de  la  nació  però  que  al  Baix 
Llobregat adquireix un especial interès per la seva composició sectorial i els efectes 
de l’actual cicle econòmic.

L’actual  situació  econòmica  és  clarament  recessiva  i  una  de  les  seves 
conseqüències més dramàtiques són els alts nivells d’atur, que es manifesta amb 
especial intensitat al Baix Llobregat. A finals de setembre 2012, l’atur registrat a la  
comarca1 s’ha situat en 71.275 persones fet que situa el Baix Llobregat en una taxa 
d’atur registrat del 16,5%, superant la mitjana de les comarques de l’àmbit territorial 
metropolità  i  del  conjunt  de  Catalunya  (16%).  Aquests  índex  d'atur  són 
especialment elevats en els municipis de Sant Vicenç dels Horts (20%); Cornellà de 
Llobregat,  Martorell  i  Sant  Boi  de  Llobregat  (19%);  Viladecans  i  Olesa  de 
Montserrat (18%), i Esparreguera (17%). 

La  població  assalariada  del  Baix  Llobregat  manté,  però,  una  composició 
relativament  equilibrada:  Indústria  (21'4%),  Construcció  (6'9%),  Serveis  a  la 
producció  (21'1%),  Transport  i  comunicacions  (7'8%),  Comerç,  restauració  i 
hoteleria (28%), Administració pública i educació (9'1%), Sanitat i serveis socials 
(5'7%)  i  Agricultura  (0'05%).  La  lectura  de  les  dades  econòmiques  també  ens 
aporten elements positius, com ara la capacitat d’afrontar millor la crisi a partir de la 
seva pròpia estructura econòmica.

Constatem  doncs  la  necessitat  urgent  d’impulsar  iniciatives  econòmiques  a  la 
comarca del Baix Llobregat generadores de nova ocupació, sobretot en activitats 
econòmiques més intensives en coneixement. També constatem la conveniència 
que aquesta nova ocupació sigui sectorialment equilibrada i  – en la mesura del 
possible – estable. 

EL BAIX LLOBREGAT, UN TERRITORI INDUSTRIAL, LOGÍSTIC I DE SERVEIS 
AMB UN GRAN POTENCIAL AGRÍCOLA, NATURAL I CULTURAL

El  Baix  Llobregat  (800mil  habitants)  conjuntament  amb  la  ciutat  de  Barcelona 
formen  part  de  l'Àrea  Metropolitana  de  Barcelona,  una  de  les  metròpolis  més 
importants d'Europa en número de població (3,5M habitants) i activitat econòmica.

Algunes dades destacades de l’AMB: 26% de les exportacions de l’estat, 37% de 
les patents registrades a l’estat, pujada del 45% del moviment de mercaderies i del 

1 Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Informe mensual d'atur registrat. Juny 2012
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170% de passatgers al port el 2000-2011, creixement de l’1,7  a 7,1 milions de 
turistes el 1990-2010.

El delta del Llobregat per la seva morfologia i proximitat a la ciutat de Barcelona 
s’ha convertit  en la plataforma logística més important del Mediterrani i  del Sud 
d'Europa gràcies a l’aeroport i el port de Barcelona. 

L’aeroport  d’El  Prat  ha arribat  als  35 milions de passatgers i  està preparat  per 
créixer en número de viatgers, vols i connexions internacionals. L’objectiu és que 
Barcelona i Catalunya guanyin la partida de la projecció internacional, augmentant 
el número de vols intercontinentals i convertir-se en líder europeu en connexions de 
mitjà i curt radi (actualment és el segon, darrere de Frankfurt).

El  Port  de Barcelona gràcies a la nova terminal  del  moll  Prat  podrà moure 5,5  
milions de contenidors any, davant dels 2,6 milions actuals. El Port és la principal 
porta  de  sortida  de  les  exportacions  de  l’estat,  i  vol  convertir-se  en  la  porta 
d’entrada de les importacions de mercaderies asiàtiques a Europa, en competència 
amb els grans ports del nord d’Europa.

Per altra banda, la comarca del Baix Llobregat disposa de sol industrial de qualitat  
al costat de la ciutat de Barcelona amb una important xarxa d'infraestructures de 
transport  de  mercaderies  i  mobilitat  de  les  persones,  tot  i  que  encara  queden 
infraestructures cabdals per finalitzar o iniciar.

El Baix Llobregat disposa d’una elevada qualitat de vida, i tot i ser una comarca 
industrial es troba en un entorn de qualitat que pot explotar amb una oferta turística 
de negocis i convencions, esportiva i d'oci familiar de primer nivell. El riu Llobregat 
és  l’element  que  més  singularitza  la  comarca,  però  també  ho  son  els  espais 
naturals agrícoles i de muntanya, les platges, la gastronomia, la cultura popular i 
tradicional, el modernisme i les colònies industrials.

El projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya conegut com “Eurovegas” ha 
posat en qüestió el  model  de comarca que la gent de l’Esquerra Republicana i 
molta altra gent hem defensat històricament i que volem construir els propers anys. 
Un projecte que ha pretès treure tot valor econòmic i social a les terres del Parc 
Agrari per convertir-les només en sol urbanitzable, i que de retruc ha banalitzat els 
valors del Baix Llobregat.

EL BAIX LLOBREGAT, COMARCA D’INTERÈS ESTRATÈGIC NACIONAL

Atenent  el  caràcter  extraordinari  de  la  conjuntura,  cal  utilitzar  noves  eines  de 
planificació,  tramitació administrativa,  canvis  de normatives i  capacitat  d’inversió 
extraordinàries, per generar nova ocupació i activitat econòmica. Apostar, doncs, 
per  una  estratègia  d'economia  descentralitzada,  de  petita  i  mitjana  empresa, 
diversificada,  i  de  potenciació  d'aquells  punts  forts  dels  quals  ja  disposem.  En 
definitiva, que compleixi els següents principis:
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• Fomentar  les  inversions  orientades  a  la  diversificació  econòmica,  que 
suavitzin els eventuals sotracs derivats de crisis sectorials.

• Afavorir la creació de llocs de treball en tots els nivells de formació.
• Millora del conjunt d’infraestructures.
• Afavorir  un  model  de  desenvolupament  i  competitivitat  que  reforci  les 

avantatges competitives de la comarca capaç de generar ocupació estable.
• Afavorir un sistema econòmic sostenible des del punt de vista dels l’ús dels 

recursos, creixement de població i necessitat de serveis.

Entre els  vectors  que haurien de conformar aquest  model  de desenvolupament 
trobem aspectes clau pel desenvolupament del conjunt del país:

Un territori integrat amb respecte a l’entorn

El Baix Llobregat tindrà futur si té un model que el personalitza en vers els altres. El 
riu Llobregat és l’element que el singularitza pel que caldrà habilitat i capacitat per  
estructurar el territori en base al riu que el representa. Actualment el recorregut del 
Baix Llobregat està trinxat per infrastructures però té solució a mig llarg termini si es 
planifica en criteris d’ordenació comarcal del territori. El territori cal endreçar-lo i  
ordenar-lo. Quan els territoris no tenen projecte no funcionen. L’actual model posa 
en crisi la personalitat del model del Baix Llobregat. L'urbanisme que es fa amb 
presses resulta un fracàs.

Sovint,  el  Baix  Llobregat  s’ha dissenyat  com la  porta  del  darrera de Barcelona 
enlloc d’entendre’l com la seva porta d’entrada. Cal plantejar un model de comarca 
des  de  la  sostenibilitat  i  la  identitat  posant  en  valor  el  seu  patrimoni  natural  i 
cultural, cercant les coses singulars en contra dels productes clònics.

En matèria d’infrastructures, la comarca està ben comunicada amb Barcelona però 
mal comunicada entre sí, de manera que es fa difícil viatjar en transport públic entre 
municipis veïns, com també comunicar els ferrocarrils amb l'aeroport donat que ja 
existeix la línia de mercaderies. Sempre s'ha planificat contra la comarca, com el  
traçat de l'alta velocitat.

Esquerra  Republicana  aposta  per  un  model  de  comarca,  contra  el  continu
urbà,  de  les  identitats  locals,  posant  en  valors  els  seus  quatre  parcs  i
zones  naturals  protegides  (Collserola,  zones  humides  del  Delta,  Massis  de
Garraf  i  Montserrat),  així  com  el  riu  i  la  recuperació  dels  seus  espais  de
ribera, dels quals el parc agrari s'entén com la baula que els connecta. Amb un 
procès de modernització del Parc Agrari, amb un banc de terres, amb elements de 
producció social (cooperatives...), una indústria alimentària (conservera...), etc, es 
mantindria un paisatge de la comarca, un paisatge agrari.

Tot gravita en la viabilitat del parc agrari. Sinó avui no ha estat Eurovegas correm el 
perill  que  en  el  futur  sigui  una  altra  projecte  semblant.  Quan  l'ultim  pagès 
desaparegui  del  parc agrari  es crearà un continu urbà que anirà degradant  del 
centre de Barcelona cap enfora.
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Infraestructures

El  creixement econòmic de la  comarca està molt  lligat  a  que el  Baix  Llobregat 
esdevingui una de les grans zones logístiques de transport de mercaderies de la 
mediterrània i del sud d’Europa. I també, que Barcelona i l’AMB esdevinguin una de 
les metròpolis més dinàmiques i innovadores del continent. En aquest procés la 
qualitat de les infraestructures de mobilitat de les persones, i les de transport de 
mercaderies i passatgers son determinants. 

L’aeroport d’El Prat i el Port de Barcelona tenen un paper cabdal en la creació de 
noves oportunitats econòmiques per a les ciutats, empreses i el territori del Baix 
Llobregat.  És  per  això  que  hem  reclamat  a  l’estat  la  gestió  individualitzada 
d’aquestes dues grans infraestructures, i també la capacitat de participar des del 
territori en els òrgans de direcció d’una manera determinant.

Pel que fa a la inversió en infraestructures la més important i també la única que 
està en marxa per part de la Generalitat és la L9 de metro fins a l’aeroport d’El Prat 
i que està prevista que acabi a finals de 2014.

Les infraestructures en marxa que depenen de l’estat estan aturades i no tenen una 
data de finalització:  connexió A2-AP7 Sant Andreu de la Barca, B24 variant de 
Vallirana, connexió A2-C32 Sant Boi de Llobregat. 

El 2013 s’iniciaran amb retard els accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona 
per donar sortida al número creixent de contenidors de mercaderies que es preveu 
gestionar  per  carretera i  tren.  La resta d’infraestructures competència de l’estat 
estan  pendents  i  no  es  contemplem executar  en  un  horitzó  proper:  rodalies  a 
l’aeroport, rodalies Castelldefels-Cornellà de Llobregat, i carril Bus a la B23 entre 
Molins de Rei i l’Avda. Diagonal.

Pel que fa al finançament del transport públic, l’aportació de l’Estat a l’Autoritat del  
Transport  Metropolità  es  manté  un 30% inferior  a  la  contribució al  finançament 
realitzada a l’any 2010 provocant una pèrdua de qualitat dels serveis i increments 
de tarifes per als usuaris.

Teixit industrial

En  el  context  actual,  és  imprescindible  una  aposta  per  l’economia  productiva, 
especialment amb valor afegit, en detriment de l’especulativa que ens ha conduit en 
aquesta situació de crisi. 

L'existència de sòl industrial i  de polígons a la comarca és suficient per fer una 
reindustrialització,  tot  seguint  les  pautes  determinades per  la  pròpia cambra de 
comerç: internacionalització,  especialització en els serveis,  coordinació entre els 
operadors, millores en les infraestructures actuals i accessos i la  creació d’espais 
d’alt valor afegit on les empreses puguin desenvolupar en millors condicions la seva 
activitat. Hi ha 41 polígons industrials a la zona delta, que agrupen més de 18.000 
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empreses. L’assentament de les empreses existents i la consolidació del conjunt de 
l’oferta del teixit del sòl industrial passa per afavorir l’associacionisme i la gestió de 
forma integrada dels polígons industrials del Delta del Llobregat. Aquestes zones 
estan  ben  connectades  amb  els  nuclis  urbans,  són  properes  entre  elles  i 
accessibles i per això, caldria fomentar-ne la coordinació. Establir un programa de 
reconversió, requalificació i permutes de sòls industrials, crear una oficina d’atenció 
a les empreses i  una xarxa de cooperació. L’establiment d’una marca comuna i 
d’un  sistema  de  promoció  conjunt.  Aquestes  mesures  ens  permeten  crear 
economies  d’escala  i  sumar  sinèrgies  entre  les  empreses  i  les  institucions 
d’aquesta zona per tal de fer més competitiva l’àrea Delta del Llobregat. 

És  important  la  implicació  pública  en  aquest  objectiu  per  diverses  raons:  Les 
administracions són propietàries de bona part del sòl industrial. Caldrà treballar en 
la millora dels accessos i del transport públic i l’esforç de les administracions és 
molt necessari per fer possible la ubicació d’activitat industrial moderna que tingui 
capacitat tractora per al conjunt de l’activitat industrial a la zona.

El teixit industrial de la comarca és variat, composat per indústries químiques, de 
productes alimentaris, de fabricació de vehicles de motor, de productes auxiliars de 
l’automoció,  i  de  components  elèctrics  i  electrònics,  fonamentalment. El  Baix 
Llobregat  ha de continuar sent  una comarca industrial,  per tant,  és crític  definir 
sectors que siguin pols tractors del creixement industrial de la comarca. 

El sector dels vehicles elèctrics pot ser un d’aquests pols de futur, ja que es podria 
recolzar  en tota la xarxa  d’empreses de segon i  tercer nivell  que estan donant 
serveis a les grans empreses d’automoció presents a la comarca.

Pol logístic aeronàutic i portuari

Hi ha un enorme potencial de creixement empresarial i de creació de nous llocs de 
treball en el sector logístic a partir de l’ampliació del Port i la nova terminal 1 de 
l’aeroport  i,  també,  dels  nous accessos ferroviaris  i  viaris  a  la  zona d’activitats 
logístiques de la Zona Franca (ZAL-1) i del nou hub logístic de la ZAL-Prat (ZAL-2).

El sector aeronàutic gràcies al creixement sostingut del número de connexions, de 
passatgers  i  d’avions  amb  base  a  l’aeroport  d’El  Prat  ocupa  cada  cop  a  més 
treballadors:  pilots,  personal  de  manteniment,  tripulants  de  cabina,  personal  de 
suport, personal de terra i de serveis auxiliars. L’administració i les empreses del 
sector han d’apostar per la formació i l’adient nivell de professionalització de tot el  
personal necessari.

El creixement de l’activitat logística relacionada al creixement del Port està lligada a 
una estratègia comuna amb la resta d’àrees logístiques de Catalunya, no només 
pel  fet  que  la  plataforma  logística  del  Delta  del  Llobregat  és  una  de  les 
concentracions d’infraestructures i activitats logístiques més importants d’Europa, 
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també per les potencialitats que ofereix l’àrea de la comarca més propera al delta,  
les quals cobreixen les actuals necessitats del sector. I que es poden estendre cap 
a activitats dels subsectors logístics al marge del transport de mercaderies, com: 

• Manipulació i dipòsit de mercaderies
• Organització del transport de mercaderies
• Activitats postals i de correus

Per que la Zona Franca, el Port de Barcelona i l'Aeroport de Barcelona esdevinguin 
un dels principals pols logístics europeus i el primer de la Mediterrània, de forma 
que es converteixin en la porta d’entrada europea del tràfic de mercaderies que ve 
d’Àsia (Xina i Índia, fonamentalment), en cal corregir alguns dels dèficits i perills 
que ho amenacen :

- Millorar la multimodalitat :   Les activitats logístiques modernes necessiten de la 
interconnexió en un espai proper del diferents modes de transport, marítim, aeri,  
carretera  i  ferroviari.  En  aquest  sentit  cal  crear  una  autèntica  plataforma 
multimodal,  per  tant,  és  imprescindible  culminar  la  inversió  del  Corredor 
Mediterrani per al transport de mercaderies. Aquesta hauria de ser l'autèntica 
inversió  dels  governs  de  la  Generalitat  i  de  l'Estat  com  a  flux  generador 
d'economia productiva. Actualment, existeixen dues vies destinades al transport 
de mercaderies des de la Zona Franca fins a Martorell però que desemboquen 
en  la  xarxa  ferroviària  convencional,  amb  el  que  tot  això  representa 
d'ineficiència i retards. 

-  Generació de nou sòl logístic:  La ZAL-1 (Barcelona) i la ZAL-2 (Prat) tenen ja 
una ocupació molt alta, caldria preveure la disponibilitat de més sòl logístic si 
volem fer créixer aquesta activitat.

- Dificultat d’accés amb transport públic:    Cal dotar als pols logístics actuals (ZAL-
1  i  ZAL-2),  i  al  següents  que  es  puguin  crear,  d’un  accés  fàcil.  L’activitat 
logística necessita  poder  manipular  i  transformar el  producte que ve d’altres 
llocs,  fonamentalment  Àsia,  per  tal  de  poder  servir-lo  als  mercats  clients. 
Aquests  processos  generen  molt  llocs  de  treball  i  fa  necessària  una  bona 
connectivitat amb transport públic.

Formació i ocupació

Formar part d’un món global requereix una formació especialitzada i contínua al 
llarg de la vida. En el context de crisi actual, hem vist com l’oferta de formació ha 
anat  minvant:  dismunició  de  cursos  del  SOC,  dels  programes  de  qualificació 
professional  inicial  (PQPI),  oferta  formativa  dels  sindicats...  L’aposta  per  una 
formació professional és imprescindible per a una bona qualificació laboral i garantir 
la  transició  escola-treball.  En  aquest  sentit,  és  necessari  desenvolupar  els 
programes del Departament d’Ensenyament per tal  d’adaptar les titulacions dels 
centres de formació professional a les necessitats de les empreses, tal i com va 
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engegar  Esquerra  Republicana  al  capdavant  del  Departament  d’Educació  amb 
convenis amb els sectors empresarials.

En quan a creació de llocs de treball és important que sapiguem quin és el pla 
estratègic.  En funció  de  l'àmbit  sabrem quants  més o meys  llocs  de treball  es 
crearan,  intensius  en  ma  d'obra  o  no.  Seria  interessant  crear  un  cluster  per 
exemple de cotxe elèctric, amb totes les peces d'ensambles que dona riquesa al 
voltant. 

Turisme i restauració

Al  Baix  Llobregat  existeixen  2.083 centres  de treball  dedicats  al  sector  turístic. 
Aquesta xifra suposa gairebé el 13% del total de centres del cotització del sector de 
l’àmbit territorial metropolità i el 8% del conjunt de Catalunya. Respecte la població 
ocupada en aquest sector, a la comarca hi ha 18.935 persones, el 73,7% de les 
quals són assalariades i el 26,3% autònomes.

El 9,4% del Producte Interior Brut del sector serveis del Baix Llobregat correspon a 
l’hostaleria. El 7,1% del total de la població ocupada en el 2011 ho estava en el 
sector turístic. Com en el conjunt de Catalunya, el comportament de l’estructura 
productiva  del  conjunt  de  l’economia  del  Baix  Llobregat  ha  estat  pitjor  que 
l’observat en el sector turístic.

Segons el tipus i motiu de l’estada turística, es preveu un increment del turisme ur -
bà i del turisme de negocis. En aquest sentit, Barcelona es continua posicionant 
com un dels destins urbans amb millors expectatives en recepció de turistes per al  
2012. 

Són diverses les línies de treball a seguir en aquest punt, com ara la vinculació de 
l’àrea del Delta i del conjunt del Baix Llobregat a la Marca turística Barcelona, amb 
oferta alternativa, novadora i complementària: Establiment d’activitats d’oci i lleure 
de curta durada, combinant natura, esport, platja i espais d’interès. Desenvolupar 
productes turístics vinculats al Parc Agrari i al Parc Natural del Delta del Llobregat.  
Aquesta oferta ha d’anar dirigida tant al  turisme familiar  d’interior com a l’oferta 
genèrica.

Finalment, la modernització i la rehabilitació del parc turístic existent, tant en oferta 
d’allotjament com en restauració és una peça clau en el desenvolupament turístic, 
ja sigui per equiparar les estàndards de qualitat al conjunt de la marca Barcelona,  
com per atraure nous públics provinents del turisme d’interior.

L’activitat  turística és potser  de les que exemplifica millor  el  treball  col·laboratiu 
públic privat. En aquest sentit, la implicació de les administracions és cabdal per 
aconseguir interlocutors únics, globals i vàlids, coordinats a partir del Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat.
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Parc agrari, marca gastronòmica

El  sector  alimentari  de  Catalunya  presenta  una  posició  de  lideratge  a  escala 
europea, juntament amb Llombardia, segons dades de l’Observatori  de Clústers 
Europeus, que analitza més de 250 regions europees pel seu nivell  de llocs de 
treball. L'agricultura i el seu sector industrial associat, la indústria agroalimentària –
compost per més 2600 empreses que ocupen a més de 75.000 persones- és el 
primer sector en pes en el PIB industrial català (més del 15%), lleugerament per 
davant de la industria química i de l'automoció, entre d’altres. A més, és netament 
exportador, està aguantant com cap altre l'embat de la crisi i tecnològicament és un 
sector capdavanter. 

Hi ha tres espais agraris a Catalunya que destaquen per sobre de la resta, tant per 
la  seva  integritat  i  superfície,  com  pel  seu  potencial  productiu.  Aquests  són 
principalment el delta l'Ebre, el delta del Llobregat, i el sistema deltaic Ter-Fluvià-
Muga. Actualment, el parc agrari dóna vida a més de 1.200 persones que hi viuen. 

En el ple del 14 d’abril de 2010 dedicat al món agrari, el Parlament de Catalunya va  
aprovar una resolució que insta al Govern a protegir i garantir l’existència de sòl 
agrícola per tal d’incrementar la capacitat de producció alimentària. També demana 
al  Govern  que  segueixi  fent  pedagogia  entre  la  població  de  la  importància 
estratègica  del  sector  agrari  així  com que  promocioni  el  consum de  productes 
autòctons i els canals de venda de proximitat. 

El Parc Agrari  abasteix un 15% del consum total  de fruites i  verdures de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i  és un espai  fonamental per promoure la sobirania 
alimentaria  i  a  l’auto  abastiment  de  la  comarca  del  Baix  Llobregat  i  la  Regió 
Metropolitana amb una importància cabdal que ha de tenir el consum de productes 
frescos, de qualitat i de proximitat per part dels nostres conciutadans.

Hi ha un potencial creixement en la producció agrícola i agroalimentària, tant per a 
l'abastiment sota la denominació km zero, com amb la denominació d'origen de 
qualitat.  Ens  apropem  a  una  època  d’augments  generalitzats  dels  transports  i 
d’inestabilització  de  la  que  sembla  que  Europa  vulgui  que  sigui  la  seva  font 
d’aprovisionament, el nord d’Àfrica. Cal tenir en compte, a més a més, que el sector 
primari i l’agroindustrial és un dels que millor està aguantant la crisi. L’agricultura no 
és doncs una opció de passat, és una opció de futur per la qual cal apostar de 
valent com una opció valida, real i que ja tenim per sortir de la crisi.

El  Parc Agrari  és una àrea cabdal  per subministrar a Barcelona i  la  seva àrea 
d’influència productes hortofrutícoles frescos, de qualitat i amb controls de qualitat.  
Hem de ser conscients i defensar arreu els drets com a consumidors i  que un país 
també agrícola és una país amb més garanties de futur.
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Economia del coneixement

El Baix Llobregat és la tercera àrea de Barcelona en recerca i innovació. Dos pols 
d'atracció de talent , el de Bellvitge i el de la Mediterrània a Castelldefels, són dels 
més prestigiosos que té el sistema de recerca català.

El Baix Llaboregat té empreses de recerca en bio, es pot fer una proposta a llarg 
termini  i  de  futur  sí,  en  termes d'aposta  estratègica  de país.  Aquesta  proposta 
aporta qualitat però no quantitat.

Consolidació i inversió en els sectors del coneixement i nous sectors d’RDI, com els 
ja existents Agròpolis, Innobaix, clúster6M (mobilitat), Clúster de salut Mental...

9

 



Esquerra Republicana
Secretaria Nacional de Política Econòmica i Treball
Secretaria Nacional de Política Territorial
Federació Comarcal del Baix Llobregat i l'Hospitalet

10 propostes de futur pel Baix Llobregat
En  base  a  aquestes  potencialitats  que  ofereix  la  comarca  ERC  vol  oferir  10 
propostes  d’actuació.  Propostes  viables,  no  excloents  ni  exhaustives,  però  que 
pensem que poden ser útils per obrir un debat estratègic de futur:

PROPOSTA 1

Seguir recuperant la llera del riu Llobregat com l’element que singularitza i 
dóna identitat la comarca pel que caldrà habilitat i  capacitat  per estructurar el 
territori en base al riu que el representa. 

Actualment el recorregut del Baix Llobregat condicionat per infrastructures que el 
travessen però té solució a mig i llarg termini si es planifica amb criteris d’ordenació 
comarcal del territori.

PROPOSTA 2

Prioritzar urgentment la inversió del Corredor Mediterrani per connectar el pol 
logístic del Port de Barcelona- Aeroport del Prat – Zona Franca i donar sortida al 
transport  de  mercaderies  per  ferrocarril.  Ens cal  crear  una  veritable  plataforma 
multimodal.

PROPOSTA 3

Definir  un pla estratègic del sòl industrial  i  logístic del Baix Llobregat que 
determini i faciliti el futur model de desenvolupament, preveient usos preferents per 
a  l’atracció  d’inversions  industrials,  per  a  noves  infraestructures  de  recerca  i 
tecnològiques així com facilitar la consolidació de pol logístic del sud d’Europa.

Aquest pla estratègic ha de concretar una política d’ordenació del sòl industrial i els 
polígons  amb  un  programa  de  reconversió,  requalificació  i  permutes  de  sòls 
industrials, estandaritzant-ne les condicions.

El conjunt d’aquest treball ha de fer possible la ubicació de nova activitat industrial  
l’impacte  de  la  qual  tingui  prou  capacitat  tractora  per  al  conjunt  de  l’activitat 
industrial a la zona.

PROPOSTA 4

Desenvolupar plans d'innovació i internacionalització conjunts pels clústers 
existents  en  el  Baix  Llobregat per  ajudar  a  les  empreses  a  obrir  mercats  a 
l’exterior  i  ajudar  a  l'emprenedoria  a  través  del  programa  “Crea  la  teva  pròpia 
empresa” amb el suport d'ACC1O. 

També cal preveure la creació d’una oficina d’atenció a les empreses i una xarxa 
de cooperació que unifiqui recursos i operi sota una marca comuna i d’un sistema 
de promoció i comercialització conjunt.
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PROPOSTA 5

Crear nous pols tractors de l’activitat  industrial per que la comarca continuï 
sent un referent industrial del país. El sector dels vehicles elèctrics ha de ser un 
d’aquests pols de futur.

PROPOSTA 6

Promoure l'oferta dels centres de formació professional a les necessitats de 
les empreses del Baix Llobregat a través de convenis i titulacions específiques 
en els sectors de l’automoció,  de manufactures, de la construcció, i d’altres, com 
va engegar Esquerra Republicana a través del Departament d’Educació (ex. Àrea 
Guissona, sector nàutic...).

Afavorir  la  transició  escola-treball  a  través  de  la  proliferació  de  programes  de 
qualificació professional inicial (PQPI) del Departament de Treball als alumnes amb 
fracàs escolar. 

PROPOSTA 7

Reforçar el paper del Consorci turístic del Baix Llobregat,  com a únic ens 
interlocutor,  promotor  i  planificador,  amb  la  participació   de  totes  les 
administracions i dels sectors privats. Establir acords institucionals per vincular 
el conjunt de l’oferta turística del Baix Llobregat a la Marca Barcelona. Establir un 
paquet  d’oferta  turística  atractiva,  tant  per  al  turisme  familiar  d’interior  com 
complementari a la marca Barcelona. 

Promoure  un  Convention  Bureau per  al  turisme  de  negocis.  Vinculant  l’oferta 
hotelera i  de restauració amb l’oferta  d’espais i  recintes per  a  la  celebració de 
reunions de treball.

Possibilitar la creació d’un fons per a la modernització i la rehabilitació del parc 
turístic existent, tant en oferta d’allotjament com en restauració.

Avançar en la desestacionalització, tant del turisme interior com l'exterior a través 
d’una oferta variada dels recursos naturals (mar, riu, delta i muntanya).

PROPOSTA 8

Promoure els itineraris turístics d'oci familiar i turisme de la identitat cultural i 
natural adreçat al turisme de cap de setmana, a les escoles i als qui tenen inquie-
tuds culturals i els hi agrada l’esport a la natura. Per això cal seguir recuperant de 
les ribes del riu Llobregat per fer-les més transitables i més accessibles des dels 
pobles i ciutats. El riu pot esdevenir una gran ruta molt popular de senderisme i ci -
cloturisme des de El Prat fins a Montserrat i mès enllà aprofitant el tram del cami de 
Sant Jaume fins a Montserrat. 

L'itinerari del riu Llobregat ha d'esdevenir la columna vertebral a partir de la qual es-
trucuturar la xarxa d'itineraris culturals i naturals de la comarca. N'és un exemple l'i-
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tinerari/sender del Camí Ral de Barcelona a Vilafranca connectant el delta del Llo-
bregat, les muntanyes de Garraf i el Penedès que alguns municipis van començar a 
desenvolupar a través de regidories d'Esquerra Republicana.

PROPOSTA 9

Apostar decididament perque el Parc Agrari assoleixi la total capacitat de ex-
plotació agrícola, mantenint la seva estructura actual, legislant l'ús de les terres 
sense explotar i promocionant nous models empresarials com les cooperatives, al-
hora que orientant el model productiu cap a l’agricultura de qualitat i proximitat amb 
denominació km. Zero, coordinadament amb els sectors del turisme i la restauració, 
garantint així la seva sostenibilitat.

Promoure la venda de productes hortofruticoles frescos, de qualitat i amb denomi-
cació d'origen amb productes gourmet i a través de petites empreses conserveres 
(la carxofa, espàrrecs...).

PROPOSTA 10

Restauració  amb productes  amb denominació  d’origen  del  Baix  Llobregat 
desenvolupant el programa el Parc a Taula (parcs naturals). Els productes del Parc 
Agrari com el Parc Natural del Delta del Llobregat no han estat aprofitats mai com 
un producte turístic, i més tenint tan a prop un destí turístic de primer ordre com 
Barcelona.

Rutes turístiques i gastronòmiques que recorrin el Parc natural per acabar en algu-
na de les cases de pagès, on es podria procedir a la degustació de productes del  
territori, o bé es podria fer el mateix en els nombrosos restaurants de la zona. Fins i  
tot es podrien plantejar paquets on els turistes escollissin els seus propis productes 
i es procedís posteriorment a fer tallers de cuina, conserves, melmelades, etc. Tam-
bé es poden considerar rutes eno-agro-turístiques
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