
 
 

 

Amb la col·laboració de: 
 

             
 

 
 

Presentació de l’estudi “Diagnosi de l’estat de situació de les 

telecomunicacions  als polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental” 

 

 

El Consell Comarcal ha portat a terme durant aquests mesos el projecte: “Diagnosi de l’Estat 

de Situació de les Telecomunicacions als polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental”, 

un projecte treballat conjuntament amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, amb el 

suport de la Diputació de Barcelona.  

 

L’objectiu ha estat conèixer d’una forma acurada l’estat de les infraestructures i serveis de 

telecomunicacions que presenten els polígons, així com les mancances i demandes que es 

detecten en el si de les empreses. 

 

Per tal de portar-lo a terme, hem comptat amb la participació d’empreses i ajuntaments que 

s’han volgut implicar en aquest estudi, bàsic i essencial, que ha permès realitzar una bona 

diagnosi per així dissenyar i elaborar propostes que puguin generar canvis i millores en el 

conjunt de les infraestructures, telecomunicacions i serveis al respecte dels polígons. 

 

És per això que us convidem a aquesta jornada, on presentarem aquest estudi, coneixerem  

experiències a la comarca i podrem intercanviar i compartir visions i propostes entre el món 

empresarial i les administracions presents, amb l’objectiu d’estrènyer la col·laboració públic-

pública i públic-privada per millorar els serveis dels PAE del nostre territori. 

 

 

Data:  03/07/2014 

Horari:  16:00 a 19:00h 

Lloc:  Sala de la Concòrdia. Ajuntament de Montmeló  
Plaça de la Vila, 1  
Montmeló 

 

 



 
 

 

Amb la col·laboració de: 
 

             
 

 

PROGRAMA 

 
 

16.00 h Recepció dels assistents. 
 

16.15 h Benvinguda i presentació de la sessió 
  

 Sr. Joan Roca. Diputat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
  Sr. José Orive. President del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 Sr. Antoni Guil. Alcalde de Montmeló. 
 

16.30 h Presentació de l’estudi “Diagnosi de l’estat de situació de les telecomunicacions als 
polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental”  

  

 Sr. Francesc Ribera. Director general de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya 
(UPIC) 

 

17.15 h Taula rodona: “Les telecomunicacions als polígons d’activitat econòmica del Vallès 
Oriental. Experiències d’èxit.” 

 

Moderador: Sr. Cristian Bardají. Director del Gabinet d’infraestructures de Cambra de 
Comerç de Barcelona 

 

o “Pla de modernització del polígon industrial de Sant Fost de Campsentelles”.  
Sra. Montserrat Sanmartí. Alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles 
Sr. Juan Francisco Fernández, regidor de Territori  
 

o Projecte Polígon Circuit – Montmeló.  
Sra. Natàlia Gómez. Directora d’expansió de Xarxa Oberta de Catalunya 
 

o "Associacionisme i demanda agregada en el polígon Cal Gordi-Cal Català”.  
Sra. Mònica Cañamero. Tècnica de Promoció Econòmica. Granollers Mercat 
 

o “Els operadors locals com a solució a les demandes de telecomunicacions”.  
Sr. Manel Cortés. Director del CSETC. Ajuntament de Cardedeu  
Sr. Jorge Losada, gerent TICAE SL. 

 

18.30 h Torn obert de paraules 
 

18.45 h Cloenda   

Sr. David Ferrer. Coordinador general de Projectes. Direcció General de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació 

 

 

Assistència gratuïta amb inscripció prèvia:  
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Marta Cañas 
canasrm@vallesoriental.cat 
938600702-00 

 

mailto:canasrm@vallesoriental.cat

