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Pla de treball 2021 

Línies estratègiques d’actuació 

Durant l’any vinent, l’Associació Àmbit B30 té una oportunitat inequívoca de 

consolidar l’eix de la B-30 com a motor econòmic i industrial del país i del sud 

d’Europa, oferint alternatives, noves propostes, instruments i solucions, reforçant 

el treball transversal i la cooperació público-privada, davant la recessió mundial 

i els estralls socials i econòmics resultants de la pandèmia que estem vivint.  

La B30 ha d’esdevenir un dels motors per a la reactivació del territori, amb el 

compromís per a la competitivitat, mitjançant l’intercanvi d’experiències i del 

know how, prioritzant la millora de les oportunitats per al més d’un milió 

d’habitants que hi viuen.  

Un dels reptes i objectius prioritaris és treballar una proposta en relació als fons 

europeus  Next Generation UE i el paper que pot jugar l’Associació com a 

catalitzador de sinergies i oportunitat per als membres de l’entitat. 

Algunes de les línies d’actuació i accions concretes que l’Associació proposa 

mantenir, reforçar i seguir implementant durant l’any 2021 en els diferents grups 

existents i eixos respectius són: 

Grup de Territori: 

 Fixar la interlocució directa de la B30 amb les diferents administracions 

per avaluar i analitzar les diferents propostes de l'Associació en matèria 

de mobilitat, foment del transport públic, i lluita contra la contaminació 

atmosfèrica. 

 

 Seguiment de les propostes incloses en l’informe sobre les 

infraestructures de mobilitat.  

 

 Seguiment del Pla de Mobilitat del Vallès.  

 

 Avaluació del Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic col·lectiu 

del sistema integrat de mobilitat urbana de la Regió Metropolitana de 

Barcelona per al període 2021-2030 (PDI), i seguiment de les prioritats 

traslladades per la B30 per reforçar i potenciar les  
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capacitats econòmiques del territori i fer d’aquest corredor un dels eixos 

principals per a la competitivitat de la seva economia; 

 

 Seguiment del Pla de Desenvolupament Urbanístic de l’Àrea 

Metropolitana. 

 

 Avaluació de les oportunitats de millora en les dotacions tecnològiques en 

polígons industrials i altres àrees d’activitat econòmica. 

 

 Organitzar una sessió on-line per parlar dels APEU de polígons. 

 

 Promoure que tot l’Àmbit B30 disposi de xarxa de banda ampla, a porta, 

en totes les empreses industrials. 

 

Grup d’Economia Circular: 

 Desenvolupar el pla de treball per impulsar la visió de circularitat de l’Àmbit 

B30 en els sectors prioritzats (l’Agroalimentari, el Metall i el Químic) i 

adreçat a empreses i al teixit econòmic de la B30: mitjançant l’organització 

de diferents jornades i tallers de bones pràctiques i intercanvi 

d’experiències, presentació de la nova imatge i major visualització del 

grup mitjançant repositori a la nostra web i a través dels nostres mitjans 

de difusió. 

 

 Coordinació amb tots els agents per fer un front comú de la B30 com a 

motor catalitzador de la implantació de l’economia circular al territori. 

 

 Proposta de treball: 

o Connexió: reconèixer i activar agents clau. 

o Acció: Acompanyament en l’acció circular de territori i connexió 

d’agents. 

o Aprenentatges: donar difusió al projecte i fer d’aparadors 

d’experiències i activitats circulars del territori. 

 

 Establir aliances amb actors empresarials i institucionals de cara a facilitar 

la posada en marxa de projectes concrets. 
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 Promoure la participació de l’Àmbit B30 en altres programes metropolitans 

de simbiosi industrial. 

 

 Recerca de més i nous recursos per donar continuïtat al projecte.  

 

Grup HUB B30: 

 Matinals d’innovació sobre Governança de l’Economia Circular al 

territori B30 

Les matinals d’innovació hubb30 són sessions temàtiques dissenyades 
per treballar reptes socials del territori B30, a través de metodologies 
de design thinking. 
  
El 2021 es programaran 3 matinals per analitzar el repte de la governança 
de les iniciatives d’Economia Circular del territori, identificats en un estudi 
previ com a una de les barreres a la innovació i la millora de les polítiques 
d’aquest àmbit. 
  
L’organització recaurà en Inèdit, Fòrum Ambiental i el Parc de Recerca de 
la UAB, i la dinamització serà professional. 
  
S’espera que, amb la participació activa a les sessions dels agents de la 
quàdruple hèlix que estan promovent iniciatives d’economia circular a la 
B30, es puguin identificar, ordenar i contribuir a resoldre els reptes de 
governança dels programes de prevenció, reutilització, reparació, recollida 
selectiva i simbiosi industrial dels vint-i-tres municipis de la B30. 

 

 Programa anual de sessions dels Brunch d’Innovació Hub B30.  

 

 Continuació de les diferents accions de promoció i divulgació del Hub 30 

com a eina de transferència de coneixement a les empreses i al territori. 

 

 Promoure l’adhesió de nous agents del territori al projecte Hub B30. 

 

 Organitzar noves jornades temàtiques i telemàtiques, depenent de 

l’evolució de la pandèmia, per treballar reptes socials del territori B30, 

dirigides a tècnics de les administracions, personal investigador i 

professionals d'entitats i empreses relacionades amb la temàtica concreta 

en cada cas.  
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 Conèixer, difondre i promoure l’intercanvi d’experiències d’altres 

iniciatives europees similars al Hub B30. 

 

 Difondre i consolidar aquest espai com a servei d’intercanvi d’informació i 

coneixement a les empreses i els agents del territori.  

 

Grup de manufactura avançada: 

 Per consolidar l’espai B30 com a nucli generador de manufactura 

innovadora i competitiva, en matèria de processos i productes, promoure 

la creació d’un grup de treball, constituït per representants dels sectors 

empresarials, que identifiqui, quines altres accions caldria emprendre per 

tal de promoure espais i/o entorns que donin resposta als reptes del teixit 

empresarial i siguin facilitadors d’innovació. Cercar persones del món de 

l’empresa interessades en reflexionar i proposar idees i propostes que 

permetin avançar en la competitivitat de les empreses de l’àmbit B30.  

 

Col·laboradors i grup de treball THINK TANK B30 

Per tal de promoure i donar a conèixer el potencial i les oportunitats del territori 

B30 i dels membres que hi formen part i/o estan representats, proposem 

l’organització de diferents jornades temàtiques i específiques quan sigui 

possible. Jornades que, tenint en compte la situació que vivim i depenent de 

l’evolució de la pandèmia, en una primera instància serien telemàtiques i quan la 

situació ho permeti se celebrarien a diferents punts del territori i de manera 

itinerant. I volem fer-ho de la mà de tothom que hi vulgui participar: centres 

tecnològics, universitat, empresaris, organitzacions sindicals i administracions. 

En una primera fase inicial i adaptant-nos a les circumstàncies actuals, hem 

començat amb la col·laboració mitjançant vídeos i articles d’opinió 

d’especialistes en les diferents matèries i temàtiques relacionades amb els grups 

de treball i sectors del nostre àmbit.  

Reforçarem aquesta acció comunicativa fent extensible aquesta col·laboració a 

diferents representants del món acadèmic, científic, tecnològic, empresarial, 

industrial, econòmic, institucional, de la bona governança i de la comunicació 

que, a més d’aportar el seu coneixement del territori de l’Àmbit B30, ens ajudin 

amb l’organització de futures jornades telemàtiques, itinerants i temàtiques quan 

sigui possible.  
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Els seus coneixements i experiència ens permetran assolir un disseny ajustat a 

la realitat de la nostra Associació i àmbit. Uns coneixements que també ens 

serviran per dissenyar noves línies d’actuació presents i futures. 

Convidarem a autoritats i representants del món sindical, universitari, tecnològic, 

de la investigació, emprenedoria, institucional, empresarial i industrial, i de la 

comunicació, entre altres.  

 

Accions institucionals  

 Reprendre les comissions tècniques acordades amb l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona per cooperar i coordinar les tasques en temes de 

planejament urbanístic i plans d’infraestructures que tinguin incidència en 

el territori d’ambdues entitats i en  temes de desenvolupament econòmic i 

en programes d’innovació. 

 

 Promoure noves aliances estratègiques amb territoris emergents de 

l’entorn, així com arribar a acords de col·laboració amb nous interlocutors 

europeus i associacions semblants a la nostra. Proposem aportar i 

compartir experiències, sumar sinergies, amb el territori i amb Europa, a 

partir de la col·laboració entre els diferents agents que hi operen dins del 

nostre àmbit.  

 

 Pel que fa a l’estratègia de comunicació més institucional, reforçarem els 

contactes amb organismes i administracions que estiguin desenvolupant 

o dissenyant projectes d’interès per a la B30, i organitzarem trobades i 

sessions de treball, adreçats als membres de l’associació en temes que 

tinguin interès estratègic per a l’Àmbit B30.  

 

 Un altre dels reptes immediats és treballar per alinear els nostres objectius 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Accions de difusió i comunicació 

En un moment on el contacte i la interacció social s’han reduït a la mínima 

expressió de manera obligada i sembla que encara durarà uns mesos, cal apostar 

de forma decidida per una major comunicació i difusió, tant interna com externa, 

de totes les iniciatives, línies d’actuació, i programes que desenvolupem 

mitjançant els diferents grups de treball i com a Associació. 
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Per això, és necessari que siguem proactius a l’hora de compartir tot el què fem, 

per tal de seguir establint noves sinergies per fer del territori de la B30 un àmbit 

de referència en excel·lència, en matèria d’innovació pel desenvolupament 

sostenible, per a la innovació industrial i en la transferència del coneixement 

científic al seu entorn social i empresarial.  

Seguirem reforçant la comunicació, amb tot allò que sigui noticiable i d’interès 

pel que fa tant als reptes immediats de l’Associació com del web, les notícies, les 

xarxes socials i l’intercanvi d’informació i bones pràctiques entre els membres.  

 

Per això hem creat un nou newsletter digital que reculli el més destacat i amb 

una periodicitat que dependrà del volum informatiu que siguem capaços de 

generar. Demanarem que tothom sigui proactiu en l’elaboració dels continguts i 

a l’hora d’intercanviar bones pràctiques per a ser compartides amb tothom. 

Promourem la informació a la carta, i a compartir, no només mitjançant les xarxes 

socials, el web o el newsletter digital, sinó també generant continguts radiofònics 

i televisius que siguin produïts i emesos a través de les diferents emissores i 

televisions locals o comarcals dels municipis que formen part de l’Àmbit B30.   

 


