
 

SEMINARI  PER A UNA ECONOMIA SOSTENIBLE I SALUDABLE 

                             LA C-17. ESPAI D’OPORTUNITATS 

 

Lloc: Centre cultural La Marineta,  plaça de l’Església, 7 de Mollet del Vallès 

Data i hora: 28/01/13 a les 11 h. fins les 14 h. 

Objectiu: Generar un espai de debat i treball per a la dinamització econòmica territorial al 

voltant de l'economia sostenible i saludable en el marc de l'eix de la C17  

Programa: 

 11,00 h. Benvinguda. Alcalde de Mollet del Vallès. 

Sr. Josep Monràs i Galindo  

 

 11,10 h. Presentació del seminari i emmarcament de l'actuació del desenvolupament 

estratègic d'una intervenció concertada de futur al voltant de l'eix viari de la C17. 

Sr. Antonio Felices Pérez del Corral, Regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament 

de Mollet del Vallès  

 

 11,30 h. Taula rodona: Contribucions sectorials al desenvolupament territorial en el marc 

de l'eix viari de la C-17  

 

o Modera : Sr. Oriol Estela Barnet, Cap de l‘Oficina Tècnica d’Estratègies per al 

desenvolupament econòmic de la Diputació de Barcelona.  

 

o Experiència de l'Acció Innovadora: Taula de la C17, Bracons i eix transversal. 

Eixos de creixement de la Indústria alimentària. Sr. Oscar Riu, Secretari al Vallès 

http://www.molletvalles.net/DetallPolitic/_3Y3Oj7jN8obLHP3CXccyvt03Lhk9udWs9ShyeaFvoiA


Oriental de la UGT de Catalunya.   

  

o Experiència Europea: Rururbal: el sector agroalimentari com a eix de 

dinamització territorial. Sra. Konstantia Nikopoulou, Tècnica de Productes de la 

Terra del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

o Experiència de desenvolupament turístic  Carta Europea de turisme sostenible, 

Sra. Joana Barber, Directora del Parc Natural del Montseny de la Xarxa de 

Parcs de la Diputació de Barcelona. 

 

o Experiència de comerç i territori: Producte, mercat i ciutat: el circuit del comerç 

i el turisme. Sr. Ignasi Janer, Tècnic de Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vic. 

 

o Experiència de recerca i emprenedoria: L’emprenedoria des del punt de vista 

d’un centre tecnològic privat. Sr. Xavier Castells, Director financer de l’ IUCT 

(Institut Universitari de Ciència i Tecnologia). 

 

 12,40 h. Contribució per a una economia sostenible i saludable. Presentació conclusions 

del treball sobre el  “Pol d’atracció empresarial per a una economia sostenible i saludable, 

en el marc del Baix Vallès”. 

o  Sr. Emeteri Frago, Director Cria SL - Xarxa Promocions 

 

 13,00 h. Taules de debat i propostes per a un desenvolupament territorial integrat en el 

marc de l'eix de la C-17. 

o Treball en tres grups de debat i reflexió : Potencials contribucions locals al 

desenvolupament territorial en el marc de l’eix viari de la C-17 i zones d'influència. 

(Industria - Turisme – Comerç i Serveis ) 

 

 13,45-14 h. Conclusions dels grups de treball.  

o Relata: Sr. Raimon Roda, tècnic de l ‘ àrea de Territori i sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona.  

  

  



 

  

 


