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Mecanismes entre l’administració local i els  
actors econòmics per afavorir la reactivació 
econòmica postCovid-19



La crisi del Covid-19, inicialment sanitària però que després 
ha derivat en una crisi econòmica sense precedents en aquest 
segle, ha abocat  als empresaris i als responsables públics de 
l’economia  local a repensar les seves formes de gestió per 
reactivar la productivitat i preservar la sostenibilitat del país.

Davant d’aquesta nova necessitat, conscients que els sectors 
públic i privat han d’anar de la mà per garantir el progrés de la 
societat, des de La Cambra de Comerç de Barcelona, des de 
la Fundació Aula d’Alts Estudis Electes i de l’Associació Ca-
talana de Municipis volem posar en comú un espai  teòric de 
debat que permeti intercanviar idees de futur i també donar 
a conèixer experiències locals i/o empresarials innovadores.
Per això en el seminari es centrarà en el debat de:

Quant al sòl urbanitzable, quin ús calfer-ne per optimitzar al 
màxim els recursos? Quin paper han de tenir els polígons in-
dustrials?

I pel que fa a la sostenibilitat i les infraestructures, serveix 
encaral’actual model de transport urbà cenyit estrictament a 
uns horaris i recorregut o cal trobar maneres més eficients, 
flexibles, ràpides i econòmiques per traslladar persones i/o 
mercaderies?

Vist que l’activitat comercial centrada en els grans espais 
d’oci i consum ha quedat malmesa a favor del comerç digital,
com es poden generar noves zones urbanes comercials que
afavoreixin el consum de proximitat?

Quin és el rol cooperatiu i estratègic que han d’assumir l’admi-
nistració local i els agents econòmics i socials, tant en l’àmbit
urbà com en el rural, per potenciar les polítiques de promoció
econòmica territorial? 

Finalment, en la cinquena i última sessió, ens preguntarem 
si ara té sentit continuar potenciant el turisme estacional de 
masses, que durant tants anys ha estat una de les principals
fonts d’ingressos a casa nostra, o és moment d’apostar per 
potenciar actius locals.

A tots aquests interrogants, i a molts més, hi donarem res-
postes pràctiques en forma d’exemples locals que s’estan 
demostrant d’èxit en la Catalunya post-Covid.

Direcció: Carles Bassaganya (ACM) i Josep Francí (Cambra 
de Comerç de Barcelona)
Coordinació i informació: Cristina Soler (ACM) cristina.so-
ler@acm, Teresa Rovira (ACM) trovira.continguts@acm.cat

Presentació

Destinataris
1. Electes locals i tècnics adscirts a l’àrea de promoció 

econòmica, estratègica o de desenvolupament local 
dels ens locals de Catalunya.

2. Directius i empresaris que vulguin promoure entorns de 
recuperació econòmica a partir de la situació de crisi del 
COVID-19.

Calendari
Cinc sessions matinals online els dijous 15 i 29 d’octubre i 12 i 26 de 
novembre i 10 de desembre
 
Lloc:  Aula virtual de la Cambra de Comerç de Barcelona
Horari: de 9:30 a 12:00 h

Inscripcions
Formulari ACM: https://www.acm.cat/formacio/fundacio-
aula-dalts-estudis-delectes/seminari-mecanismes-entre-ad-
ministracio-local-i-actors-economics-reactivacio-postcovid
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Programa

Dijous, 15 d’octubre
1. Usos del sòl per activitats econòmiques. Els 
polígons industrials post covid-19

 Contingut: El paper dels polígons industrials en el futur de 
l’economia catalana
 Ponència genèrica: El model ideal de polígons d’activitats 

econòmica per a un bon ús del sòl. 
 Experiències locals i ponències de futur: 

PAE3040, o com transformar els Polígons d’Activitat  
Econòmica des de la innovació col·laborativa i sostenible
 Ponents: 

• Agustí Serra, secretari de l’Agenda Urbana i Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

• Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons  
Industrials de Catalunya.

• Mònica Sempere, segona tinent d’alcaldia de Promo-
ció econòmica, comerç i ocupació de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès.

Dijous, 29 d’octubre
2. Mobilitat, sostenibiliat i infraestructures post 
covid-19

 Contingut: Quins models, apostes o solucions poden ser 
més eficients per la nova normalitat i per afavorir l’economia 
productiva?
 Ponència genèrica: Persones, mercaderies, sostenibilitat, 

economia, temps i territori
 Experiències locals i ponències de futur: 

El transports a demanda. El model català per resoldre el 
transport a polígons i zones rurals de l’Associació de Munici-
pis per la Mobilitat i el Transport Urbà La nova línia d’autobús 
urbà a demanda de Terrassa
 Ponents: 

• Cristian Bardají, director d’Estudis d’Infraestructures de 
la Cambra de Comerç de Barcelona.

• Joan Prat, director general de l’AMTU de municipis per 
la Mobilitat i el Transport Urbà

• Betina Verger, cap de planificació del servei de Mobilitat 
de l’Ajuntament de Terrassa

Dijous, 12 de novembre
3.Nous paradigmes de l’activitat comercial 
postcovid-19

 Contingut: Comerç digital i e-commerce en convivència 
amb el comerç de proximitat. Start ups i polítiques de desen-
volupament econòmic local
 Ponència genèrica: Models òptims per afavorir l’activitat 

comercial
 Experiències locals i ponències de futur: 

Revitalització de les àrees comercials dels municipis amb els 
projecte d’Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU) i 
la distribució del comerç al detall en un entorn d’e-commerce

 Ponents: 
• Josep Xurigué, analista comercial de la consultora en 

comerç de Focalizza.
• Rosa Marín, tècnica de Comerç de la Cambra de  

Comerç de Barcelona. 
• Dolors Paniagua, gerent de projectes d’Inversió de 

Catalonia Trade & Investment.

Dijous, 26 de novembre
4. Governança i concert territorial contra la crisi 
post Covid-19

 Contingut: Hi ha models d’èxit per gestionar la col·laboració 
público-privada per sortir de la crisi. Però, quin rol han de 
tenir l’administració local i els agents econòmics i socials?  
Ponència genèrica: Què és la cogovernança en les políti-
ques de desenvolupament estratègic? Claus per l’èxit
 Experiències locals i ponències de futur: 

La planificació estratègica de la Riera de Caldes. 
La concertació d’esforços públics i privats al Berguedà.
El concert territorial d’accions en l’àmbit rural. 
 Ponents: 

• Susana Díaz, Subdirectora General de polítiques actives 
de la Generalitat de Catalunya .

• Eduard Jiménez, director de Desenvolupament Local de 
l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

• Eduard Barcons, gerent del Consell Comarcal del Ber-
guedà

• Jordi París, director del Consorci Leader de Desenvolu-
pament Rural del Camp. 

Dijous, 10 de desembre de 2020
5. Nous models turístics post Covid-19

 Contingut: Reequilibri territorial i sostenibilitat turística
 Ponència genèrica: Com seran i què podem fer amb les 

polítiques turístiques després del Covid
 Experiències locals i ponències de futur: 

La valorització d’actius patrimonials en un entorn de turisme 
massiu
L’Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita
 Ponents: 

• Jose Antonio Donaire, geògraf i professor de la Facul-
tat de Turisme de la Universitat de Girona.

• Marta Farreró, directora del Patronat de Turisme de la 
Diputació de Tarragona.

• Jordi López, coordinador de l’Estació Nàutica de Sant 
Carles de la Ràpita.



Organitza:

Amb la col·laboració de:


