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ESTRATEGIA BERGUEDANA 2020

Procés participatiu del full de ruta

comarcal
A tall de recordatori, l'any 2011 s'inicia un procés que reuní a diferents agents de la comarca i/o

vinculats a aquesta, tant públics com privats, per tal d'obtenir un document molt simple que definís

el que es consideraven els principals projectes estratègics a impulsar a curt-mig termini amb

l'objectiu d'afavorir la competitivitat territorial del Berguedà. El document resultat de tot aquest

procés se'l va anomenar "Estratègia Berguedana".

Passats quatre anys des de que es compta amb aquest full de ruta es va considerar que enguany

era el moment per fer-ne una revisió a la vegada que calia actualitzar-lo per tal d'avaluar-ne els

resultats, veure quins projectes s'han portat a terme, quins no han arrancat, plantejar-ne de

nous...En definitiva, amb aquest nou procés es tracta d'avaluar l'aplicació de I'Estratègia

Berguedana 2011-2014, obtenir una nova diagnosi del territori, definir una nova proposta de

possibles sectors prioritaris, iconstruir un consens entre tots els agents implicats sobre els sectors

d'especialització iels projectes estratègics pera la comarca.

Tenint en compte les consideracions anteriors us demanem que pugueu dedicar una petita part

del vostre temps ajudant-nos a actualitzar el nou full de ruta que resulti de tot aquest procés de

revisió, per això us demanem que aporteu la vostra visió, coneixements, opinió i el que

considereu d'interès a partir d'aquest qüestionari.

Per més informació

http://www.adbergueda.cat/projectes.php?recurs id=71&categoria=O&taula=mod actuacions

Enquesta de participació ciutadana...

http://www.adbergueda.cat/projectes.php?recurs


SOBRE ELS SECTORS D'ESPECIALITZACIÓ DE LA COMARCA... D'acord amb l'anàlisi 
empíric, la descoberta emprenedora i la vocació de creixement econòmic i 
posicionament del territori, es defineixen  els sectors d'especialització de la comarca. 

*Quins sectors consideres més estratègics  pera la comarca? Escull-ne tres per ordre de 
prioritat:

 Fusta, gestió de boscos  i energia renovable de la biomassa
 Turisme 
 Patrimoni 
 Cultura
 Emprenedoria social
 Ocupació
 Formació
 Infraestructures 
 Agrari/agroalimentari 
 Tèxtil-sanitari
 Internacionalització/promoció
 Projectes tractors estratègics

* Enumera altres sectors que consideris estratègics pel Berguedà i que no estiguin a la 
llista anterior

Enquesta de participació ciutadana...



SOBRE ELS PROJECTES IDENTIFICATS COM ESTRATEGICS  EN EL FULL DE RUTA...Entenem com 
a projectes estratègics aquells que són capaços de transformar la situació i les tendències 
actuals; i no consisteixen només en explicar allò que volem fer si no allò  que pretenem 
aconseguir, pensant en !'impacte real que es busca. 

*Quins projectes consideres més estratègics  pera la comarca? 
 Pla de màrqueting de turisme del Berguedà
 Dinamització comercial comarcal
 Foment de l'ocupació de qualitat
 Centre de formació en gestió energètica i forestal 
 Increment de noves opcions de formació dual 
 Campanyes per a l'atracció  de talent
 Desplegament  de la fibra òptica
 Mesures pel desdoblament  de l'eix E-9
 Clusterització del sector agroalimentari del Berguedà
 Impuls del sector tèxtil-sanitari
 Promoció de la internacionalització
 Dinamització del sol industrial de la comarca
 Impuls actuacions a Coll de Pal i Rasos de Peguera

* Enumera altres sectors que consideris estratègics  pel Berguedà i que no estiguin a la llista 
anterior

Enquesta de participació ciutadana...



Quins sectors consideres més estratègics per a la comarca?

SOBRE ELS SECTORS D'ESPECIALITZACIÓ DE LA 
COMARCA... D’acord amb l’anàlisi empíric, la 
descoberta emprenedora i la vocació de 
creixement econòmic i posicionament del territori, 
es defineixen els sectors d’especialització de la 

comarca.
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Turisme 36,50% 27

Fusta, gestió de boscos i energia renovable de 

la biomassa

27,00% 20

Projectes tractors estratègics 13,50% 10

Agrari/agroalimentari 12,20% 9

Emprenedoria social 4,10% 3

Infraestructures 2,70% 2

Patrimoni 1,40% 1

Ocupació 1,40% 1

Formació 1,40% 1

Cultura 0,00% 0

Tèxtil-sanitari 0,00% 0

Internacionalització/promoció 0,00% 0



 CLÚSTER ESPORT-SALUT-BENESTAR. Esdeveniments, empreses de turisme actiu, empreses de serveis especialitzats

 TECNOLÒGIC

 SERVEIS SOCIALS

 SERVEIS RESIDENCIALS

 RECONVERSIÓ INDÚSTRIES MADURES

 PAISATGE I PATRIMONI NATURAL

 INDUSTRIAL

 TIC

 AGROECOLOGIA

 MULTIMÈDIA I NOVES TECNOLOGIES

 CLÚSTER SOCIOSANITARI

 MEDI AMBIENT I ECOLOGIA SOCIAL

 RECERCA I INNOVACIÓ des d’una perspectiva integrada pel que fa a les persones, el territori, els seus productes, la 

seva cultura i patrimoni cultural i natural

Altres sectors estratègics proposats per a la comarca...



Quins projectes consideres més estratègics per a la comarca?

SOBRE ELS PROJECTES IDENTIFICATS COM ESTRATÈGICS EN EL
FULL DE RUTA... Entenem com a projectes estratègics aquells
que són capaços de transformar la situació i les tendències
actuals en la línia desitjada pels actors locals mitjançant la
concertació. Els projectes estratègics tenen la capacitat
d’orientar els processos de desenvolupament i de produir
impactes sobre les economies locals. Es legitimen per mitjà
d’un procés de participació ciutadana o d’actors i agents clau
del territori i no consisteixen només en explicar allò que volem
fer, sinó allò que pretenem aconseguir, pensant en l’impacte
real que es busca.

p
er

ce
n

ta
tg

e

p
er

so
n

es

Pla de màrqueting de turisme del Berguedà 19,70% 15

Foment de l’ocupació de qualitat 17,10% 13

Centre de formació en gestió energètica i forestal 14,50% 11

Clusterització del sector agroalimentari del Berguedà 10,50% 8

Mesures pel desdoblament de l’eix E-9 9,20% 7

Desplegament de la fibra òptica 6,60% 5

Dinamització del sòl industrial de la comarca 5,30% 4

Impuls actuacions a Coll de Pal i Rasos de Peguera 5,30% 4

Dinamització comercial comarcal 2,60% 2

Increment de noves opcions de formació dual 2,60% 2

Campanyes per a l’atracció de talent 2,60% 2

Promoció de la internacionalització 2,60% 2

Impuls del sector tèxtil-sanitari 1,30% 1



Altres projectes estratègics proposats per a la comarca...

 Restauració i adequació del patrimoni antic

 Queralt i el seu entorn històric, natural i cultural: centre d’interpretació, visites guiades...

 Procés de clusterització per negocis amb prioritat d’empreses relacionades amb sectors estratègics i 

creuament entre clústers per generar més competitivitat

 Agrupació i dinamització de les empreses que comparteixen el mateix negoci / sector

 Sector agrari

 Banc de terres i nous cultius

 Implantació economia solidària en espais en desús

 Potenciació del sector sanitari (BRAUN, Grífols, Boringer,...) sabent que disposem d’aigua

 Potenciació del sector agroalimentari amb marca de denominació

 Desenvolupament explotacions agràries i ramaderes parades amb aturats llarga durada

 Plans sostenibles d’explotació forestal

 Potenciació teletreball



Altres projectes estratègics proposats per a la comarca...

 Integració del paisatge en el sentit més ampli com a valor afegit dels projectes de la comarca

 Revisió del Pla Director Urbanístic de les Colònies Industrials

 Posar en valor la qualitat de vida com a valor afegit competitiu en l’atracció d’inversions i empreses

 Regeneració colònies industrials a nivell d’habitatge i emprenedoria/activitat econòmica

 Foment de la reindustrialització

 Centre RD en renovables a Cercs

 Productes  fustaners de valor afegit

 Desplegament C.A.E. Al Berguedà

 Reconversió Central Tèrmica de Cercs

 Emprenedoria, vocacions de futur us oportunitats laborals

 Captació, atracció i retenció de talent

 Infraestructures turístiques de qualitat



Altres projectes estratègics proposats per a la comarca...

 Valorització del capital natural

 Concreció en feines tecnològiques que permetin treball a distància

 Centre de formació forestal

 Campanyes per l’atracció de talent

 Formació dual

 Pla pel turisme i esport Berguedà

 Impuls de Berga com a capital de comarca i referent de comarca

 Fira única a nivell comarcal de nova creació

 Campanya en el mateix territori del que tenim, el que som i el que volem

 Pla màrqueting turístic holístic

 Aprofitament riu Llobregat

 Clúster sòcio-sanitari amb vessant turística



Altres projectes estratègics proposats per a la comarca...

 Graus d’esport de muntanya i activitats d’alpinisme, pista d’atletisme com a primerimplus

 Participació ciutadana

 Producte alimentari local

 Dinamització petit comerç

 Berguedà laboratori vivent per millorar la vida de les persones grans

 Transport públic a Barcelona de qualitat, ràpid, amb bons horaris i econòmic

 Agroalimentació de qualitat i sostenible en un entorn únic per la seva qualitat ambiental i paisatgística

 Berga ciutat amiga de la gent gran: elderfriendly

 Innovar pel que fa al menjar, la nova pagesia, l’entorn, el turisme...

 Convertir Berga i el Berguedà, amb l’Hospital i altres recursos, com a eixos en el líving lab on es desenvolupin i 

inventin les solucions per permetre noves formes de viure per la gent gran, possibilitant que el coneixement 

sigui clau en el nostre futur com a comarca

 Formació en gestió mediambiental

 Actualització i implementació de la Carta del paisatge del Berguedà

 Mobilitat lenta com a forma d’apropar-se al medi natural



4. Taules de treball

Sectors d’especialització de la comarca
D’acord  amb  l’anàlisi  empíric,  la   descoberta  emprenedora  i  la   vocació  de 
creixement econòmic i posicionament del territori, es defineixen els següents 
sectors d’especialització



Agroalimentari natural i de qualitat
El Berguedà es caracteritza per l’existència d’un paisatge rural conservat; empreses del 
sector agroalimentari vinculen   la comercialització del producte amb territori  per tal 
d’aprofitar l’autenticitat i associar valors positius de qualitat i naturalitat. 
Aquestes estratègies permeten afegir valor al producte, ampliació del mercats i vinculació 
els productes locals amb l’activitat turística.

Agroalimentari innovador i eficient
D’acord amb el repte comú a tot el teixit productiu de la comarca, és necessari incorporar el 
factor d’innovació a les empreses d’aquest sector, particularment en el seu vessant 
industrial.

Una possible fórmula seria desenvolupar un programa de suport a la innovació a nivell 
comarcal, que incorporés un nombre rellevant d’empreses de l’agroalimentari, per aprofitar 
les oportunitats per a la millora de la competitivitat de les PIMES amb la col•laboració dels 
centres proveïdors de coneixement (IRTA, universitats, FES, Eurecat, Tecnio, CSIC, etc. )

Agroalimentari



Agroalimentari - PROJECTES



Al Berguedà existeix l’oportunitat de posar en valor el sector forestal, que té un volum 
d’activitat significatiu en les seves fases de gestió i d’indústria extractiva i transformadora. 
D’acord amb la Generalitat de Catalunya, aquest és un sector amb potencial de creació 
d’ocupació i de vertebració territorial. Ha crescut en termes relatius durant la crisi, pel que 
és cabdal en l’economia local. Tanmateix, a Catalunya no existeix un model sostenible i 
econòmicament rendible de gestió integral dels boscos, tot i que és una demanda social i 
mediambiental reconeguda.

A nivell industrial, el sector es concentra en les fases inicials de transformació de la fusta. 
Aquesta producció es ven a d’altres empreses que  aporten  la  major  part  del  valor  al 
producte final.   Cal treballar per consolidar aquesta posició en fases  inicials i créixer en 
qualitat, innovació i producte per tal d’absorbir major valor en la cadena i assolir un 
posicionament estratègic més sostenible i resil·lent envers nous contextos i reptes

Per a l’aprofitament de la generació d’energia renovable, es compta amb els actius materials 
i els RRHH capacitats de la central de Cercs, objecte de diverses propostes de projecte 
d’actualització i valorització a partir de la biomassa forestal. Més descentralitzadament, hi 
ha grans oportunitats en la producció en calderes al sector públic, industrial i domèstic.

Fusta, gestió dels boscos i energia renovable de la biomassa



Fusta, gestió dels boscos i energia
renovable de la biomassa - PROJECTES



Amb una llarga tradició industrial que es remunta al segle XIX, el tèxtil manté una presència 
rellevant (tot i que minvant) en el perfil econòmic de la comarca. Centrada en els àmbits de 
filatura, punt i confecció industrial, un nucli significatiu d’empreses desenvolupa la seva 
activitat, i planifica el seu futur en l’àmbit del tèxtil-sanitari.

El Clúster Tèxtil –Mèdic – Sanitari del Berguedà té vocació d’ampliar el nombre d’empreses 
implicades, desenvolupa les següents dues línies de treball:
1.  Desenvolupament i validació de nous productes
2.  Consolidació del clúster i creació d’una cooperativa per a la comercialització conjunta

Tèxtil - sanitari



El  Berguedà  compta  amb  un  medi  físic  poc  degradat  que  ofereix  qualitat  de  vida, 
tranquil·litat,   un alt valor paisatgístic i nombroses opcions de realitzar activitats, tant pels 
locals com per als visitants. Aprofitant la proximitat amb l’àrea metropolitana i les xifres 
rècord de turistes, s’ha d’avançar en la generació de producte turístic i en la captació de 
visitants, particularment en noves demandes  de  productes  relacionats  amb  l’esport,  les  
activitats  d’aventura, la salut, la  natura  i  la cultura. 

S’estan desenvolupant projectes transversals i integrals que generen sinèrgies entre àmbits 
adjacents com turisme, cultura, natura, gastronomia, producció agroalimentària i gestió dels 
recursos naturals, que han de créixer i intensificar-se. Hi ha també oportunitats de posar en 
valor el ric patrimoni industrial amb activitats empresarials, de caràcter públic i 
d’emprenedoria social.

Igualment és imprescindible incorporar les tecnologies mòbils en el sector turístic (tant en 
l’àmbit públic com en el privat) i generar els continguts i plataformes necessaris per posar en 
valor el patrimoni i els activitats que es realitzen al territori.

Turisme – Patrimoni – Cultura



Turisme – Patrimoni – Cultura - PROJECTES



A més de les apostes sectorials, la comarca presenta reptes, necessitats i oportunitats 
comunes a tot el territori i a tots els sectors. S’estructuren en dos àmbits principals, el del 
capital humà i el de la competitivitat territorial.

Àmbits transversals estratègics de la comarca



És un repte fonamental de la comarca formar i atreure els perfils professionals necessaris pel 
seu teixit productiu actual i per liderar la transformació econòmica   a futur. Això passa per 
garantir una educació de qualitat, l’alineament de la formació amb el sector privat i les 
tendències tecnològiques i de mercat, la formació al llarg de la vida i la vinculació amb 
universitats, escoles de negoci i centres de coneixement. 

Per tal d’aprofitar al màxim el talent local, també cal avançar en la resposta a necessitats en 
l’àmbit de l’ocupació, oferint a més serveis i formació per l’auto-ocupació i l’emprenedoria 
social.

A nivell territorial, s’ha d’explotar el binomi emprenedoria i qualitat de vida, oferint als 
emprenedors que desitgen viure en un entorn natural i amb alta qualitat de vida les eines i 
serveis necessaris per desenvolupar la seva activitat. A més de serveis i formació, cal garantir 
que els emprenedors gaudeixen de connectivitat TIC, espais i transports adequats.

Formació, talent i emprenedoria



Formació, talent i emprenedoria - PROJECTES



És un repte fonamental de la comarca formar i atreure els perfils professionals necessaris pel 
seu teixit productiu actual i per liderar la transformació econòmica   a futur. Això passa per 
garantir una educació de qualitat, l’alineament de la formació amb el sector privat i les 
tendències tecnològiques i de mercat, la formació al llarg de la vida i la vinculació amb 
universitats, escoles de negoci i centres de coneixement. 

Per tal d’aprofitar al màxim el talent local, també cal avançar en la resposta a necessitats en 
l’àmbit de l’ocupació, oferint a més serveis i formació per l’auto-ocupació i l’emprenedoria 
social.

A nivell territorial, s’ha d’explotar el binomi emprenedoria i qualitat de vida, oferint als 
emprenedors que desitgen viure en un entorn natural i amb alta qualitat de vida les eines i 
serveis necessaris per desenvolupar la seva activitat. A més de serveis i formació, cal garantir 
que els emprenedors gaudeixen de connectivitat TIC, espais i transports adequats.

Formació, talent i emprenedoria



Formació, talent i emprenedoria - PROJECTES



El Berguedà s’enfronta a la competència d’altres territoris i de Barcelona en l’atracció 
d’inversions  i  la  generació  d’activitat  d’alt  valor  afegit.    La  comarca  té  com  a  prioritat 
estratègica resoldre manca de sòl industrial apropiat per certes inversions, els problemes de 
connectivitat i nivell de serveis en les comunicacions TIC terrestres i aèries i la manca de 
transport públic i infraestructura ferroviària.

Per tal de millorar qualitat i eficiència, es pot seguir avançant en el camí ja iniciat de 
mancomunació de serveis (CCB, ADB, MMBB) i aprofitar el capital polític territorial i les 
capacitats conjuntes per obtenir finançament europeu en àmbits com el transport, les TIC, 
els serveis avançats, la producció amb biomassa o l’eficiència energètica. En aquest àmbit, 
els PAEs són una clara prioritat.

En paral·lel, s’han de potenciar els programes de suport a la internacionalització (tant de 
caràcter públic com privat) i les estratègies i actuacions per l’atracció d’inversions.

Competitivitat territorial: PAEs, infraestructures, atracció
d’inversions i internacionalització



Competitivitat territorial: PAEs, infraestructures, atracció
d’inversions i internacionalització - PROJECTES


