RESOLUCIÓ: CONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC AL MARESME.
La comarca del Maresme compta amb una població de 452.690 habitants que units als 398’5 Km2 de superfície la
converteix en una de les comarques més petites però també amb més densitat de població de Catalunya.
La seva ubicació geogràfica amb un litoral de 48 km de costa i 37 km de platges amb 16 municipis costaners,
5 ports amb 4.000 amarratges ens defineix com un territori blau, però alhora també com un territori verd
que compta amb la serralada litoral formada per les de Sant Mateu, el Corredor i el Montnegre, i la Plana de
la Tordera.
L’equilibri entre el mar, la plana i la muntanya condiciona un paisatge suau, serè i humit que afavoreix el
turisme actiu basat en el nostre patrimoni natural: verd i blau.
A banda, el Maresme ha experimentat una transformació profunda en els darrers 50 anys, tant pel què fa a
la seva base productiva com a la seva composició sociològica del territori. Les inversions en infraestructures
han ajudat al desenvolupament econòmic de la comarca que ha millorat les seves connexions tant viàries (C32 i C-60) com ferroviàries (R1) cap a Barcelona, el Vallès i el nord del país. Tanmateix, manté dèficits
importants de connexió viària entre els diferents municipis maresmencs i ferroviària degut a les dificultats de
cercar solucions de futur que consolidin l’aposta pel transport públic. Hem de ser exigents amb els governs,
tant de l’Estat com de la Generalitat per exigir millores en rodalies que potenciïn l’ús del tren a tots aquells
que el necessiten per anar a estudiar o treballar.
En els darrers anys, s’han realitzat també inversions en polígons industrials conformant una superfície total
de 897’08ha que encara enguany demanden condicions ideals per obtenir el valor afegit que les activitats
econòmiques necessiten.
En definitiva, al Maresme hi ha una important capacitat per allotjar empreses de diferent grandària i
activitat, gràcies a les infraestructures però tenim un repte que és cercar un instrument àgil que permeti
poder oferir un mapa d’espais, naus i característiques o serveis disponibles, que podria ser perfectament el
Parc TecnoCampus Mataró-Maresme, com a agent de desenvolupament del territori. És molt important
comptar amb una estratègia comuna pel què fa a l’atracció d’inversions, empreses, talent i esdeveniments,
per això fem una crida a la coordinació dels ajuntaments per tal de posar-hi fil a l’agulla.

Tant les condicions naturals com les transformacions físiques realitzades han esdevingut claus per comptar
amb una economia diversificada. Actualment, el PIB del Maresme és de 9.321’1M€, i l’atur està en 27.238
persones, amb una taxa de 13’52%, lleugerament per sobre de la mitjana catalana. Per tant, seguim amb la
necessitat de formar adequadament el nostre capital humà per tal que pugui inserir-se de nou en un mercat
laboral cada vegada més canviant i exigent.

L’activitat econòmica que es desenvolupa a la comarca del Maresme està concentrada, fonamentalment, en
els serveis amb un pes important del turisme, sobretot a l’Alt Maresme, tot i que la indústria, la construcció i
l’agricultura mostren també una presència destacada.
En aquest sentit, cal posar en relleu també el paper dels serveis sociosanitaris (hospitals, residències, centres
de dia, laboratoris, etc...) de l’agricultura molt lligada als productes locals i el km0, del turisme molt vinculat
al patrimoni natural, de mar i muntanya, de la indústria basada en la fabricació tèxtil i de gènere de punt, la
metal·lúrgia, la construcció de maquinària i els productes químics. Tanmateix en els darrers anys, estan
apareixent activitats emergents relacionades amb la nàutica o la tecnologia, que estan generant llocs de
treball de valor afegit estables i sostenibles.
Segons dades recents, és destacable el creixement que es registra al Maresme en relació al nombre
d’empreses, persones assalariades i treballadors autònoms vinculats a serveis de tecnologia d’alta-punta,
amb un increment superior al registrat a Catalunya. L’augment de les empreses, per exemple, es situa en el
30’3% i el dels assalariats en el 32’2%. Tot i així, les empreses que no es basen en el coneixement
representen el 68’1% de les empreses i les que sí ho fan representen el 28’9%.
És analitzant aquestes dades que podem adonar-nos dels riscos però sobretot de les oportunitats que té la
nostra comarca i els reptes que haurà d’afrontar si volem millorar la nostra posició pel què fa a la competitivitat
regional. És imprescindible que les nostres empreses utilitzin el coneixement per ser més innovadores, per
diferenciar-se... i, en aquest sentit, cal ser exigents amb el centre tecnològic EURECAT (l’antic CETEMMSA)
ubicat al TecnoCampus, per tal que potenciï la transferència de coneixement a les empreses, especialment, a
les PIMES de la comarca.
Per això insistim els socialistes en que un dels elements claus que caldrà potenciar és el coneixement,
posant-lo al centre de l’economia per tal que les nostres empreses esdevinguin més competitives i els
nostres treballadors més capaços de respondre als reptes tecnològics. I, en aquest sentit, el paper del Parc

Tecnocampus Mataró-Maresme és i serà molt rellevant com a catalitzador de tot aquest coneixement.
El Parc Tecnocampus ha estat la gran aposta dels socialistes a Mataró i la comarca com a generador de
coneixement, clau per millorar la formació de llurs ciutadans així com per millorar la competitivitat
empresarial a través de la transformació d’aquest coneixement en innovació. Ambdós elements són claus
perquè esdevenim un territori atractiu, no només pel clima i la qualitat de vida, sinó també pel talent.
El Parc TecnoCampus compta amb estudis universitaris relacionats amb l’àmbit de la salut, l’empresa, el
turisme, la logística i l’esport, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra, i que tenen com a elements
transversals la professionalització, l’emprenedoria i la internacionalització. Són estudis de grau arrelats a les
necessitats del teixit productiu, per tal que el coneixement es localitzi al territori en forma de noves
empreses o innovació en l’actual activitat econòmica.
Avui al TecnoCampus conviuen més de 3.500 estudiants i s’hi allotgen més de 120 empreses de base
tecnològica.
Hem de ser capaços de generar i convertir la nostra economia en una economia més innovadora i
internacionalitzada, i en aquest sentit el Parc Tecnocampus té un paper clau de lideratge, treballant
coordinadament i cooperativament amb els ajuntaments, Consell Comarcal del Maresme i els agents socials i
econòmics. És imprescindible la concertació i el treball conjunt per multiplicar els esforços tant públics com
privats.

Per tot això, cal impulsar:
-

El turisme de qualitat fomentant el turisme cultural, gastronòmic i esportiu per sobre del turisme de
“borratxera”.

-

La indústria sostenible capitalitza pel recurs formatius del TecnoCampus.

-

Impulsar Mataró com a porta de Barcelona, i com a pont entre aquesta i la Costa Brava.

