Aliança per a la recuperació de la comarca del
Barcelonès nord-Besòs
Context de partença. Un territori que s´hi juga la cohesió
La desaparició del consell comarcal del Barcelonès el desembre de 2019 ha deixat els
municipis de la riba nord del Besòs sense una estructura ins tucional de coordinació entre els
ajuntaments d’aquest entorn. La manca d’una estructura estable per a la interlocució dels
nostres ajuntaments amb la Generalitat de Catalunya i altres administracions ha posat en
evidència una primera feblesa a la qual s´hi suma les diﬁcultats per a la ges ó de determinats
serveis d’abast comarcal o la coordinació dels recursos existents per impulsar polí ques
estratègiques per al desenvolupament del territori.
És ben cert que existeix el Consorci de Besòs com a estructura administra va que pot afrontar
determinades qües ons, especialment les de planiﬁcació urbanís ques i mediambientals, pel
que fa a la coordinació dels ajuntaments del nord amb la ciutat de Barcelona i, molt
especialment, amb la ciutat de Sant Adrià del Besòs. Ara bé, el seu model de governança i la
paràlisi en la planiﬁcació estratègica, no faciliten actualment un marc per al disseny de
polí ques públiques en àmbits com el social, l’educa u o l’econòmic en aquest territori.
És fa del tot necessari la creació d’un ens que perme el disseny de polí ques públiques
d’abast supra local en l’entorn de la riba nord del Besòs. O bé, la reformulació estatutària amb
el corresponent impuls polí c d’aquest consorci per tal que pugui respondre a les necessitats
que acabem de ressenyar. Per altre banda és del tot necessari un lideratge de l’Àrea
Metropolitana per a l’impuls d’un model metropolità que perme establir sistemes de
reequilibri territorial pel que fa als recursos això vol dir prioritzar programes d’intervenció que
nguin en compte la necessitat de redistribuir recursos per generar patrons d’equitat, i no
només d’igualtat, a través de projectes estratègics de desenvolupament econòmic i social.

La realitat post COVID: no podem perdre el tren del progrés.
La COVID19 ha estat un factor que ha posat al descobert les mancances i les oportunitats d’un
territori greument cas gat per la pandèmia. Avui el Barcelonès Nord és un territori empobrit
econòmicament, amb uns índexs d’atur a l’alça i amb perspec ves escasses de portar
endavant una estratègia capaç de doblegar el creixement costant de la pobresa en les
diferents capes de la població i molt especialment entre les famílies més humils de les nostres
ciutats. La crisi econòmica provocada per la pandèmia global ha deixat greus esquerdes
econòmiques, afectant greument a infants i dones.

El nostre és un territori que no ha estat mai el des prioritari de les inversions dutes a terme
en els darrers 30 anys per la Generalitat de Catalunya. Avui és imprescindible establir plans
d'actuació i fer inversions estratègiques que ens perme n afrontar el futur podent oferir
oportunitats de feina i de progrés a la ciutadania. Cal re industrialitzar el nostre territori i
atreure inversions en aquesta direcció per tal de generar ocupació.

Una aliança local per a l’acció: una agenda singular i compar da
La pandèmia global ha accelerat els canvis estructurals que s’han de produir en les properes
dècades a ﬁ de poder fer front a un procés de digitalització de l’economia global que mai
havíem pogut imaginar. Avui cal fer un esforç per poder posar al dia les infraestructures
socials i econòmiques.
La Unió Europea i el govern de l’Estat treballen per poder injectar recursos econòmics a ﬁ de
reac var l’economia i fer-ho de manera estratègica en aquells sectors que creixeran i seran
capaços d’absorbir gran quan tat de ma d’obra formada i preparada per fer un pas més en la
tecniﬁcació i la digitalització. Els fons New Genera on UE ens han de servir com una
oportunitat per tal de dotar el nostre entorn de les infraestructures necessàries per poder ser
el des de aquesta nova economia emergent que, lluny d’assemblar-se a les fàbriques del S.XX
seran les noves factories crea ves per a la recerca de noves solucions intel·ligents a les
demandes d’un mon global.
Cal inver r recursos en una nova estratègia de creixement sostenible alineat amb les
demandes d’un mercat global.
Una de les prioritats de la UE és el creixement de l’anomenada economia verda. Cal repensar
noves formes de producció respectuoses amb el medi natural, que contribueixi a la baixada
de les emissions de CO2, que han d’impregnar tots els sectors econòmics, des de la producció
alimentària ﬁns a la rehabilitació d’habitatge o la seva rehabilitació, ﬁns a nous sistemes de
transport personal o col·lec u, per posar alguns exemples
Cal inver r en millorar la connec vitat, inver r en tecnologia, en xarxes 5G i 6G que perme n
al nostre territori fer front a l’enorme repte que el salt a un mercat global molt compe u i
totalment digital en la immensa majoria dels sectors de producció, si no volem quedar fora de
les noves regles del joc.
Alhora hem de garan r el decreixement de la bretxa digital en les famílies amb menys recursos
econòmics i l’accés a les TIC des de l’escola, per tal d’assegurar-nos la igualtat d’oportunitats.
Ens proposem impulsar polí ques orientades a reac var i vertebrar el nostre territori per tal
que sigui un entorn de prosperitat, Aquestes polí ques han de rebre el suport incontestable
dels diferents nivells governamentals. Per fer-ho possible ens plantegem un lideratge
compar t, estabilitat polí ca en els acords estratègics i un compromís ferm amb la represa de
les nostres ciutats sense deixar ningú enrere.

La nostra estratègia es concreta en: marc estratègic i projectes tractors
Pla estratègic barcelonès nord-besos. Alineat amb l’estratègia 2030 i els ODS
Del mateix penjarà un pla de xoc contra la vulnerabilitat social.
I els projectes tractors que han de facilitar la reac vació de la nostra comarca: projecte tres
xemeneies, potenciar i diversiﬁcar l'ac vitat econòmica de les zones industrials, La CIBA,
Grameimpuls, programes especialització tecnològica i mediambiental i de salut i alimentació
amb els campus del Besòs, campus de Torribera i campus Germans Tries i Pujol , i l’atracció
d’empreses al territori especialitzades en aquests sectors.

