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INTRODUCCIÓ DE LA MANCOMUNITAT 
AL CONSELL

Enguany commemorem el 30è aniversa-
ri de la constitució del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental. El 1987 s’aprovava la 
Llei 6/1987 de l’Organització Comarcal de  
Catalunya que feia realitat la divisió terri-
torial que havien somiat el sabadellenc 
Pau Vila i tants d’altres, dècades abans. El 
nostre Vallès va posar-se mans a l’obra i, 
amb el lideratge de l’Alcalde Antoni Farrés, 
va constituir la seva institució de gestió: el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental

Des d’aleshores, el Consell Comarcal ha 
anat assumint competències i ha actuat 
com a dinamitzador i vertebrador de l’ac-
tivitat comarcal.  Sense cap mena de dub-
te, els consells comarcals han estat i són 
uns elements indispensables de servei als 
ajuntaments, al territori i a la ciutadania. 

És ben cert que sovint des del Consell fem 
una feina silenciosa, que no es veu, però 
que permet garantir l’equitat i l’eficiència 
de molts dels serveis que els ajuntaments 
presten als vallesans i vallesanes. Una feina 
al costat dels ajuntaments, de les institu-
cions i entitats de la comarca. 

Ignasi Giménez Renom
President del Consell Comarcal  

del Vallès Occidental

Ens podem sentir molt orgullosos i orgu-
lloses de la feina feta aquests 30 anys en 
molts àmbits. I això és el que vol reflectir 
la mostra que inaugurem coincidint amb 
aquesta efemèride. I és que en moltes oca-
sions, el Vallès Occidental ha estat pioner 
en àmbits com els serveis socials, la pro-
tecció a la infància, la gestió forestal, les po-
lítiques d’ocupació i promoció econòmica 
o la gestió dels residus, entre molts d’altres 
aspectes. Si avui som on som és gràcies a 
la feina feta i a la innovació constant de les 
polítiques públiques. 

Vull destacar també el consens polític que 
ens ha portat fins aquí. Al llarg de 8 man-
dats municipals, consellers i conselleres, 
alcaldes i alcaldesses de tots els colors po-
lítics han treballat conjuntament pel bé de 
la comarca i per poder fer possible l’avenç 
del nostre territori. Aquest consens ha es-
tat cabdal per poder tirar endavant temes 
de grans rellevància i per poder liderar da-
vant d’altres administracions, reivindica-
cions i millores pel Vallès Occidental. 

Des d’aquestes línies volem agrair a totes 
les persones que han treballat amb el Con-
sell per fer-ho possible. I fer una especial 
menció tant als càrrecs electes, com tam-
bé, als treballadors i treballadores de la ins-
titució que durant 30 anys han estat i són el 
motor del Consell Comarcal. 

Aquest aniversari és només un punt i se-
guit en la història d’aquesta institució.  
Seguim treballant pel Vallès Occidental,  
i per molts anys!

La història del Consell Comarcal s’explica per la voluntat de treball conjunt 
dels ajuntaments de la comarca. Tot i que l’ens comarcal neix el 1988, els seus  
origens remunten a finals dels cinquanta, quan es posen les bases pel treball 
mancomunat. La Mancomunitat Intermunicipal és l’embrió de l’actual Consell 
Comarcal.

L’any 1958 els ajuntaments de Sabadell i Terrassa acor-
den la designació d’una comissió per a redactar un  
projecte de serveis mancomunats. L’objectiu, solucionar els  
problemes vinculats a un creixement de població des-
mesurat, fruit de la immigració i gràcies al potencial de la 
indústria de la comarca.

El 15 de maig de 1959, els plens de les ciutats veïnes,  
Terrassa i Sabadell, van aprovar la constitució de la Man-
comunitat Intermunicipal amb la voluntat de crear,  
fomentar i mantenir una infraestructura que oferís ser-
veis en favor de la ciutadania.

El dia 25 d’abril de 1986, fruit de les necessitats formulades 
pel Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya, es va crear el Centre de Tecnologia aplicada 
del Vallès (CTAV) amb l’objectiu de promoure i desenvolu-
par projectes i programes amb incidència territorial.

La Llei 6/1987 de 4 d’abril de l’organització comarcal de 
Catalunya institucionalitza la comarca com a entitat te-
rritorial dotada d’autonomia i de personalitat jurídica 
pròpia. Neix un nou element de l’estructura municipal 
del país, es regula l’organització comarcal i s’estableix el 
règim jurídic dels consells comarcals.

El 9 de març de 1988 es va celebrar al Teatre Municipal de 
la Faràndula de Sabadell l’acte de Constitució del Consell 
Comarcal.  
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El dia 8 d’abril de 1988 es va aprovar l’acta de la sessió de la 
constitució del Consell Comarcal del Vallès Occidental i es 
va celebrar el primer Ple del Consell amb la ferma volun-
tat de complir la Llei 6/1987 de l’Organització Comarcal 
de Catalunya. L’objectiu va ser modernitzar l’administra-
ció local i potenciar la capacitat de gestió dels municipis.

L’any 1989 el Parlament de Catalunya va aprovar la  
cocapitalitat Terrassa-Sabadell i va segregar Caldes de 
Montbui, que es va agregar al Vallès Oriental.

El 24 de desembre de 1993, es va dissoldre definitivament 
la Mancomunitat Intermunicipal.

LES PRIMERES PASSES
El Consell Comarcal s’ubica en un primer moment a l’edi-
fici de l’antiga Mancomunitat, entre Sabadell i Terrassa. 
No serà fins més tard que s’adquireix la seu actual que 
ocupava el Centre de Tecnologia aplicada del Vallès i s’ hi 
fan les obres de reforma inicials per a poder instal·lar-hi la 
seu comarcal. Al llarg dels anys, ambdós edificis del recin-
te s’han anat millorant per a adaptar-los a les necessitats 
dels serveis i a l’increment de personal de la institució.

La Llei d’organització comarcal estableix que el Consell  
Comarcal ha de garantir la prestació homogènia dels 
serveis al territori. En els primers anys de funcionament, 
es van començar a oferir serveis derivats de l’adopció 
de competències de la Generalitat de Catalunya, majo-
ritàriament de l’àmbit de serveis socials, de foment de 
l’ocupació i de suport a l’educació. Aquestes tasques es 
van anar ampliant amb noves competències i noves prio-
ritats marcades pel Ple del Consell i els ajuntaments de 
la comarca. 

Des d’un primer moment ha estat un Consell referent  
i pioner en matèries clau com la promoció econòmica, els 
serveis socials, la protecció a la infància, la gestió forestal o 
la gestió de residus, entre d’altres qüestions.

L’activitat del Consell s’ha multiplicat aquests 30 anys. Un 
exemple en són els assentaments d’entrada del Registre 
comarcal, que han passat de 1.198 el 1990, als 4.670 el 2017. 

El 8 d’abril de 1988 es celebra el primer Ple del Con-
sell Comarcal.

El 1988 s’aprova el primer pressupost del Consell 
Comarcal, de 16.424.580 pessetes.

El 1990  s’adquireix el primer ordinador i s’instal·la 
la xarxa d’àmbit local. 

El 1990 s’inicia la gestió del Transport Escolar 
Col·lectiu.

El 5 de febrer de 1993 es reuneix per primera ve-
gada el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès 
Occidental.

L’abril de 1993 el Consell assumeix el traspàs de la 
gestió del mercat comarcal de fruites i verdures, 
Mercavallès. 

El desembre de 1993 es signa el primer conveni amb 
els ajuntaments de la comarca per a la creació de 
l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). 

El 19 d’abril de 1995 s’aprova el primer Programa 
d’Actuació Comarcal. 

El 1995 s’aprova el primer Pla de Gestió de Residus 
Municipals (PGIRM).

1988

1990

1993

1995
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L’ATENCIÓ A LES PERSONES,
UNA PRIORITAT COMARCAL

Les polítiques d’atenció a les persones i als col·lec-
tius més vulnerables o amb risc d’exclusió social 
aglutinen bona part del pressupost comarcal. Això 
ha permès poder homogeneïtzar els serveis en 
una comarca territorial i socialment molt diversa.

Equitat en els serveis socials 

Els municipis menors de 20.000 habitants han pogut 
prestar els mateixos serveis que els més grans gràcies 
a la tasca de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials que ha  
vehiculat i gestionat la prestació de serveis com l’Atenció 
Domiciliaria (SAD), el Servei d’Atenció a la Dependència, 
les prestacions d’urgència social o els lots de suport social, 
entre d’altres. 

Del 1991 al 1996 es van organitzar colònies d’estiu per a 
nens i nenes en situació de vulnerabilitat.  

Recentment, i adaptant-se al nou context, el Consell  
Comarcal ha apostat per a participar activament en la 
lluita contra la pobresa energètica. 

També s’han iniciat projectes pioners a Catalunya com el 
Recooperem, en què els excedents de menjar de les esco-
les serveixen per abastir d’aliments a famílies vulnerables.

Pioners en l’atenció a la infància 

El conveni signat el 1993 amb el Departament de Benes-
tar Social va permetre que l’any 1994 es constituís l’Equip 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA). 

El primer equip va estar format per tres especialistes en 
treball social, pedagogia i psicologia i, actualment, l’EAIA 
el componen 24 professionals d’aquests àmbits.

El Vallès Occidental va ser la primera comarca en dotar-se 
d’una Taula Territorial d’Infància l’any 2006, i en elaborar el 
“Protocol Comarcal d’actuacions en situacions de risc 
i maltractament de menors”, en què un dels objectius 
principals va ser treballar en la detecció de maltracta-
ments als nens i nenes de la comarca.
 
Recentment s’està treballant en nous models d’interven-
ció grupal, fent que l’EAIA estigui esdevenint un referent 
en grups de recerca universitaris.

Reivindicació per a les beques menjador
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha estat des dels 
seus inicis un dels ens més actius en la lluita per la millora 
dels ajuts individuals de menjador, gestionats des de 1989. 
El canvi de model efectuat per la Generalitat de Catalun-
ya el 2016 va ser fruit d’anys de reivindicacions de l’ens  
comarcal. Durant el curs 1989 -1990 es van atorgar 2.534 
ajuts i en el període 2016 -2018 se n’han atorgat 12.871.

30 anys de Servei de Transport Escolar 

A banda de les beques de menjador, el Consell Comarcal 
també ha gestionat des de 1989 el Servei de Transport 
Escolar Col·lectiu que ha donat servei ininterromput du-
rant els 30 anys del Consell als nens i nenes de la comarca. 
El 1989 el Servei de Transport Escolar comptava amb 132 
usuaris i el 2018 en té 1.550.

Projecció del jovent de la comarca
Des de 1994, el Consell té la competència delegada en 
inspecció d’instal·lacions juvenils i en l’impuls i la dina-
mització de polítiques de joventut a la comarca. La porta 
d’entrada d’aquestes polítiques va recaure en la creació, 
coordinació i difusió dels Punts d’Informació Juvenil i en 
les Oficines Joves.
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Projectes com el “Circuit de Música Jove de la Connexió 
V.O.”, la “Mostra d’art jove del Vallès Occidental Biennal 
V.O.” o la campanya de foment de la vida saludable “Joc 
Net” són fruit d’aquest treball. Entre el 2002 i el 2008 tam-
bé es van convocar les “Trobades comarcals Formatives 
de Delegats i Delegades dels Instituts d’Ensenyament 
Secundari del Vallès Occidental” amb un gran èxit de 
participació. 

Treball per a la igualtat i contra la 
violència masclista 

La comarca compta amb una llarga trajectòria en la llui-
ta per a la igualtat i contra la violència masclista, fet que 
ha facilitat l’impuls de polítiques públiques. El 1990 es va 
destinar un milió de pessetes a un “Estudi d’investigació 
social, cultural i econòmic del col·lectiu de les dones del 
Vallès Occidental” i es va participar en la creació de la 
“Casa d’acollida de dones maltractades al Vallès”, que es 
va ubicar a Granollers. 

Durant el mandat 2007-2011 es crea el Servei d’Informació 
i Atenció a les Dones (SIAD) i es constitueix la Comissió 
tècnica comarcal per a l’abordatge de la violència mas-
clista, que elabora el pioner Protocol contra la violència 
masclista.

El Vallès, terra d’acollida 

L’arribada de població immigrada a la comarca durant la 
primera dècada del segle XXI va introduir noves variables 
de diversitat social que van dur a la construcció del Pla 
Comarcal de Ciutadania i Immigració l’any 2005. S’evi-
dencia la necessitat de disposar de serveis de recepció  
i acollida com el Servei de Traducció i Interpretació per 
a persones nouvingudes, el Servei de Primera Acollida,  
i, més recentment, el Suport a persones refugiades.

Consell Consultiu de la Gent Gran 

L’any 1994 es van aprovar els estatuts del Consell Consul-
tiu de la Gent Gran del Vallès Occidental per a fomentar 
la consulta i la participació d’usuaris i entitats que trac-
tessin la integració, la protecció, el foment d’atencions  
assistencials, les activitats participatives de lleure i la ple-
na integració social en l’àmbit de la vellesa. 

Del Vallès al món 
L’atenció a les persones també ha traspassat fronteres. 
En una de les seves primeres actuacions de cooperació 
internacional, l’any 1996 el Consell va col·laborar econò-
micament en la construcció  d’un hospital materno-in-
fantil al Sàhara Occidental. A través del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament s’ha participat en dife-
rents campanyes d’emergència, com les de l’Afganistan, 
les Filipines i l’Àfrica Occidental, afectada per l’Èbola. Des 
de 2003 a 2012 es va portar a terme un projecte comarcal 
de cooperació amb la regió de Matagalpa, a Nicaragua, 
amb la participació d’una desena d’ajuntaments que van  
finançar actuacions com l’adequació d’escoles, la cons-
trucció d’infraestructures o la promoció econòmica i tu-
rística de la zona. 

El 2017 s’ha iniciat una nova fórmula de cooperació amb 
intervenció directe mitjançant el projecte “Avant de man-
ger, je me lave les mains” a la regió rural de Missirah, al 
Senegal.

Un Premi Nobel de la Pau 
al Consell Comarcal 
Arran d’aquesta trajectòria en matèria de cooperació 
internacional, l’any 2006 el Consell Comarcal va rebre la  
visita de Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la Pau, per 
agrair a la comarca la col·laboració rebuda.
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GESTIÓ FORESTAL PER A  
LA PREVENCIÓ D’INCENDIS

Un 59,1 % de la superfície comarcal és forestal. Al llarg 
dels anys ha patit les conseqüències dels efectes 
meteorològics, com nevades i ventades, i dels incen-
dis que, malauradament, han provocat devastació  
i danys en diferents ocasions. Aquesta realitat ha im-
pulsat el treball conjunt dels municipis de la comar-
ca en la gestió forestal i en la prevenció d’incendis.

Els focs que el 1994 van afectar bona part del centre de 
Catalunya van ser un punt d’inflexió en la gestió forestal. 
Arran d’aquesta catàstrofe, l’any 1995 es va encarregar 
l’estudi sobre els incendis forestals i els plans de preven-
ció d’incendis al Vallès Occidental per a aprofundir en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis. 

L’incendi de 2003 

Durant el mes d’agost del 2003, l’incendi de Sant Llorenç 
del Munt va cremar 4.558 hectàrees i va provocar la mort 
de cinc persones, en la tragèdia forestal més gran de la 
nostra comarca. Es va evidenciar la necessitat d’ampliar 

el treball conjunt i participatiu amb els ajuntaments de la 
comarca amb l’objectiu comú de reduir els riscos d’incen-
di. Aquest fet suposa un abans i un després en la política 
forestal i de prevenció d’incendis a la comarca. 

Millores en l’espai forestal 
Des de 2005 s’han realitzat obres emmarcades en el 
Pla integral de gestió de l’espai forestal. Aquest pla va  
permetre l’arranjament d’accessos als boscos i la cons-
trucció de punts d’abastament d’aigua. Durant l’any 2011, 
es va incidir en aquesta direcció mitjançant la millora de 
les comunicacions radiotelefòniques que contribueixen a 
la prevenció i extinció d’incendis.

Treball amb les ADF 

La preocupació per a la prevenció de les catàstrofes natu-
rals va possibilitar la col·laboració amb les Agrupacions de 
Defensa Forestal del Vallès Occidental i la seva Federació, 
que va cristal·litzar l’any 2008 i s’estén fins a l’actualitat. 

Boscos del Vallès i el Servei Públic 
comarcal de Biomassa Forestal
L’any 2013 s’inicia el projecte “Boscos del Vallès”, que ofe-
reix un enfocament innovador en la prevenció d’incendis. 
Durant el 2017, aquest projecte crea i consolida el nou 
Servei públic comarcal de Biomassa forestal, que vol 
ser una política estable de prevenció d’incendis a través 
de l’aprofitament sostenible de la biomassa local. Hi par-
ticipen diferents actors com la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST). 
Materialment, es concreta amb la instal·lació de dues 
calderes i un centre logístic de biomassa: la valorització 
de la biomassa procedent de la gestió forestal per gene-
rar energia calorífica suposa una política activa d’estalvi 
energètic i, alhora, una millora en la prevenció d’incendis.

A
u

to
r: 

Jo
rd

i C
at

al
à



1312

SOSTENIBILITAT  
I GESTIÓ DE RESIDUS

Al Vallès Occidental, la gestió dels residus muni-
cipals ha constituït un element de treball conjunt 
dels diferents municipis i s’ha canalitzat a través 
dels ens comarcals, en un primer moment des del 
Consell Comarcal i des de l’any 2000 a través del 
Consorci per a la Gestió de Residus.

El Consell Comarcal va esdevenir pioner en matèria de 
tractament de residus. L’any 1990 es realitza la primera 
campanya d’educació i sensibilització ambiental. En el 
mandat del 1991 al 1995 els ajuntaments de la comarca ini-
cien les converses per a instal·lar una planta de transferèn-
cia de residus urbans a la comarca. El 1997 es construeix la 
Planta de compostatge de Can Barba amb fons FEDER de 
la UE i en anys posteriors s’hi han realitzat obres de millora 
i ampliació. Aquesta planta va ser de titularitat del Con sell 
Comarcal fins el 2003, any en que va passar a mans del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

Durant el mandat 1995-1999 es va aprovar el primer Pla 
de Gestió Integral de Residus Municipals (PGIRM) amb 
l’objectiu d’estudiar la situació actual dels sistemes de 
tractament i eliminació dels residus existents a la comar-
ca, i definir actualitzacions i instal·lacions necessàries per 
a aconseguir els objectius de minimització, reciclatge i 
valorització que les disposicions municipals preveuen. 
Paral·lelament, entre el 1998 i el 1999, es van construir 14 
deixalleries municipals. 

Un Consorci especialitzat 

A finals del 2000 es va constituir el Consorci per a la  
Gestió de Residus del Vallès Occidental a instància del 
Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca. 
Des de llavors, és aquest ens el que es dedica exclusiva-
ment a la gestió dels residus municipals, amb la gestió de 
les plantes de tractament - com el Centre de Tractament 
de Residus i la Planta de Can Barba -, la sensibilització 
ambiental i l’assistència tècnica als municipis. 
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ORDENACIÓ TERRITORIAL,  
INFRAESTRUCTURES I OBRES

En l’àmbit de la política territorial, el Consell Comar-
cal ha realitzat actuacions en diferents línies, desta-
cant ha estat el de la millora de les infraestructures. 
També des de l’any 1990 es treballa amb diferents 
organismes per a elaborar treballs cartogràfics de la 
comarca, s’ha intervingut en projectes que afecten 
el medi natural. I s’han fet campanyes de sensibilit-
zació ciutadana per a la seguretat vial.

Aportacions per a la millora de les
infraestructures
El Vallès Occidental ha estat una comarca molt activa i ha 
participat en els processos de discussió sobre les infraes-
tructures necessàries al territori, reivindicant sempre unes 
millors vies de comunicacions que afavoreixin el desenvolu-
pament. S’han fet aportacions per a la millora del transport 
públic comarcal, i el 2006 es va consensuar el document 
de consideracions al Pla d’Infraestructures i Transports de 
Catalunya. Aquesta tasca persisteix en l’actualitat. 

Gestió del PUOSC al Vallès Occidental
El Consell Comarcal ha participat en la tramitació del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya en col·laboració amb 
la Generalitat de Catalunya de forma ininterrompuda des 
de l’any 1990 fins a l’actualitat. La funció del Consell és la 
supervisió tècnica i administrativa de les obres dutes a 
terme pels Ajuntaments. 

Preservació de l’entorn i el medi ambient
L’ens comarcal es troba implicat en la preservació de  
l’entorn i del medi ambient, i gestiona des de l’any 1997 les 
llicències ambientals d’acord amb la Llei 20/2009 de pre-
venció i control ambiental.

L’IMPULS A L’OCUPACIÓ,  
UN PACTE DE COMARCA

Les polítiques de foment de l’ocupació són uns dels 
eixos principals de l’activitat del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental.

La llavor d’aquesta política van ser els Pactes Territorials 
per l’Ocupació impulsats per la Unió Europea, en què 
participaven diferents agents socials (sindicats i patro-
nal), administracions públiques (Comissió Europea,  
Generalitat, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal i 
Ajuntaments) i altres institucions. Els objectius principals 
van ser combatre l’atur i promoure la competitivitat, en 
un marc d’igualtat d’oportunitats i de desenvolupament 
sostenible.

El Pacte per a l’Ocupació del 
Vallès Occidental
El Pacte comarcal va incentivar especialment el treball 
en xarxa d’ajuntaments i administracions de diferents 
nivells, sindicats, patronals, universitats i altres agents 
locals, en matèria de promoció del sòl industrial, estimu-
lació de l’exportació, implantació de normes ISO, millora 
de les condicions laborals, serveis de mediació, formació 
i inserció de joves, dones i col·lectius amb risc d’exclusió.

Es van dur a terme projectes significatius com  
Youthstart (promoció de l’ocupació juvenil), NioVallès 
(promoció d’activitats d’oci en medi natural), Vallès 
Sense Barreres (promoció de llocs de treball adequats 
a persones amb diversitat funcional), Vallès Urbà (per 
la creació i millora d’infraestructures i activitats de di-
namització), Equal-Vallès Ocupació (per reduir la taxa 
d’atur en col·lectius de risc o exclusió social) i FIL, vin-
culat al lleure en el medi ambient, en què el riu Ripoll 
va esdevenir l’eix generador d’activitats econòmiques i 
d’ocupació.
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El Copevo, un Consorci fruit del Pacte 

Es va constituir l’any 2006 el Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO). 
Les seves funcions principals van ser les d’impulsar els pro-
jectes i programes d’ocupació i de dinamització econòmi-
ca de la comarca. L’any 2015 el COPEVO es va reintegrar a  
l’estructura orgànica del Consell Comarcal tot seguint la tra-
jectòria anterior de dinamitzar l’activitat econòmica de la 
comarca. La creació de l’Observatori Comarcal va permetre  
una observació permanent per tal d’ajudar en la presa de 
decisions.

Pacte per a la Reindustrialització 

El 24 d’abril de 2014 el conjunt d’institucions públiques  
i privades més rellevants de la comarca signen la Decla-
ració del Vallès Occidental, Cap a la 2a Reindustrialització. 

A principis de 2016, el Consell Comarcal assumeix el lide-
ratge del pacte. Des de llavors s’han desplegat diferents 
mesures com la Mesa de la Formació pel Treball, el Vallès 
Circular, el foment de l’economia social i solidària, la Taula 
de Comerç, la promoció del sòl industrial, el foment de 
l’ocupació o la xarxa de promoció del coneixement i la in-
novació, entre d’altres. 

El mercat comarcal 
La funció de Mercavallès també va lligada al foment de 
l’activitat econòmica i d’ocupació de la comarca. El mer-
cat, inaugurat el 2 de juny de 1972, va ser inicialment  
gestionat per la Mancomunitat i l’abril de 1993 el Consell 
va assumir-ne la gestió. Actualment és el segon mercat 
majorista de Catalunya. Des del principi, el mercat ha tin-
gut la voluntat d’esdevenir un motor econòmic i social del 
foment de l’activitat de majoristes i venedors al detall de 
les ciutats de la comarca i l’entorn.

COM EL VALLÈS
NO HI HA RES

La promoció de la comarca i del territori és una de 
les raons de ser del Consell Comarcal.

Al llarg de la seva història, des del Consell s’han editat 
publicacions per a donar a conèixer el Vallès Occiden-
tal, com la Bibliografia sobre el Vallès Occidental (1700 
-1993), Conèixer el Vallès i diferents mapes comarcals. La 
promoció va anar més enllà i va dur al Consell a partici-
par en fires i convencions.

El Vallès Natural 
L’any 1997 va néixer el projecte Vallès Natural amb l’ob-
jectiu de crear un producte d’oci capaç de generar acti-
vitat econòmica i ocupació al Vallès Occidental. Es van 
arranjar i senyalitzar aproximadament 260 km de pistes 
forestals i es van crear activitats d’oci i infraestructures 
amb la finalitat de promocionar la comarca. Durant  
diverses edicions es va celebrar el concurs de fotografia 
del Vallès Natural, d’alt valor artístic.
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Turisme, gastronomia i natura
L’any 2001 es va aprovar la creació del Consorci de  
Turisme del Vallès Occidental amb l’objectiu de millorar 
i promocionar el desenvolupament turístic de la comar-
ca d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els  
valors socio-culturals. 

Des de llavors s’han consolidat diferents productes turís-
tics com la ruta “3 monts”, el projecte europeu “Equus-
tur”, en què es promou el turisme eqüestre i la creació del 
col·lectiu de cuiners “Cuina Vallès” i l’impuls i dinamitza-
ció de la “Xarxa de productes de la Terra”, en que s’aposta 
per la promoció de la gastronomia del Vallès Occidental. 
Darrerament també s’ha apostat pel turisme esportiu, 
entre d’altres actuacions. 

Accés a la cultura i al coneixement
Al llarg de la seva història, el Consell Comarcal ha fomentat 
l’accés a la cultura i al coneixement donant suport i partici-
pant en diferents iniciatives impulsades pels ajuntaments 
i pel Govern de la Generalitat. Dins l’àmbit de la promoció 
de l’accés a la informació pública i al coneixement, l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Occidental té un paper central. Des 
de l’any 1989, amb la delegació de competències, l’arxiu ha 
esdevingut garant de la preservació, l’accés i la difusió de 
la documentació històrica de la comarca fins a l’actualitat.
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