Nota de premsa

Les patronals Cecot, CIESC i UEI, junt amb Via Vallès,
constitueixen FEM Vallès
Neix FEM Vallès, una plataforma que, a partir del fet productiu vallesà,
entra en el debat sobre el territori, les infraestructures i la mobilitat en
aquesta comarca.
Divendres, 4 de març de 2011. FEM Vallès, integrada per les patronals Cecot,
Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) i Unió Empresarial Intersectorial –
Cercle d’Empresaris (UEI), així com per l’associació Via Vallès, neix fruit de la
constatació de la unitat productiva que representa el Vallès –Oriental i Occidental-,
de la seva estructuració metropolitana i de la necessitat de dotar-la d’unes
infraestructures que permetin potenciar la seva importancia econòmica dins de la
zona d’influència metropolitana de Barcelona i de Catalunya en general, superant
d’aquesta manera la condició de perifèria metropolitana en que el Vallès està
permanentment situat.
El Vallès productiu
El Vallès, amb els seus 1.300.000 habitants, la seva xarxa de ciutats industrials,
històriques i noves, i la seva participació cabdal en el fet productiu català i de tot
l’Estat, es configura com una comarca, amb una unitat geogràfica ben evident, i
una gran potencia demogràfica i productiva a la vegada.
La població del Vallès no ha parat de créixer en les darreres dècades, a un promig
de 35.000 habitants l’any, molt per sobre de qualsevol altra comarca, configurantse clarament en una realitat metropolitana, junt amb el Maresme i el Baix
Llobregat, a l’entorn de la ciutat de Barcelona i absolutament complementària amb
la mateixa.
En la seva estructura productiva hi son presents tots els sectors, situant-se en el
primer lloc percentual en el context comarcal català en gairebé tots ells, i
representant, globalment un 29,1% de l’ocupació industrial del país, ben per davant
de qualsevol altra comarca.
Tota aquesta expansió, fonamentada en la indústria i els serveis, és d’una
importància evident per al present i el futur del país però, malauradament, no ha
anat acompanyada, ni de lluny, dels mateixos percentatges en inversions
públiques, resultant en una molt deficient dotació d’infraestructures, fruit d’una
manca de planificació territorial, que dificulten la mobilitat interterritorial, la qualitat
de vida de les persones que hi resideixen i l’eficiència dels sectors productius. Tot
plegat, entorpint significativament una gran aportació al progrés del país que
redundaria en un benefici general.
Al mateix temps, el Vallès segueix disposant d’uns magnífics espais naturals que
son un patrimoni molt valorat per la pròpia població i que son també elements de
qualitat a l’hora de decidir l’establiment de determinades inversions productives.

Els objectius de FEM Vallès
Conscients de tot aixó, les patronals Cecot, CIESC i UEI, implantades als dos
Vallesos, junt amb l’associació Via Vallès, interessada en temes territorials i de
mobilitat en la comarca, mostren la seva voluntat d’unir esforços en constituir la
plataforma FEM Vallès que pugui presentar una veu potent i unificada en l’àmbit
del món empreserial del Vallès, fent pública la seva opinió i exercint la seva
influència respecte dels temes esmentants, és a dir, la correcta ordenació territorial
del Vallès i l’adequada i justa promoció de les seves infraestructures que permetin
la mobilitat que correspon a una connurbació tan important i una implantació tan
estratègica d’una part fonamental de l’activitat productiva de Catalunya.
FEM Vallès, constitueix ja una base d’anàlisi i debat en els camps esmentats, i
també d’interlocució amb les diferents administracions en totes aquestes qüestions
territorials, sense suplantar en cap moment els posicionaments i activitats que cada
un dels seus membres duguin a terme individualment.
Descarregueu-vos l’informe “El Vallès: territori productiu de la regió de Barcelona”
Fotografies de l’acte de fundacional de la Plataforma FEM Vallès.
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