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La Comissió Delegada 
del PEMB es reuneix a 
l’aeroport de Barcelona
El passat 7 de juny va tenir lloc la reunió de la Comissió Delegada 
del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

<

n aquesta ocasió la reunió es va fer a l’aeroport de Barcelona, on la seva direc-
tora, Sònia Corrochano, va exposar els trets més rellevants de l’actual situa-
ció de l’aeroport: creixement del volum de trànsit de passatgers per damunt 
de la mitjana dels aeroports d’Espanya, expectatives importants per a noves 
vies transcontinentals, creixement de la T-1 per a companyies “punt a punt”, 
plena activitat en el nou hangar per al manteniment d’avions i noves inver- 
sions per a la millora i actualització de les infraestructures de l’antiga terminal 2.

La directora de l’aeroport va acompanyar la Comissió Delegada a visitar les 
àrees de control global i les àrees comercials de la T-1.

A la reunió es va presentar també un informe recent, elaborat per la direc-
tora d’Estratègia Urbana de Barcelona Regional, Maria Buhigas: Condicio-
nants del sòl industrial per a la localització d’empreses a la RMB. La principal 
conclusió d’aquest estudi és la dificultat per conèixer la disponibilitat de sòl 
industrial, la qual cosa redueix la seva competitivitat territorial.

En la reunió es van tractar altres temes i projectes en què està treballant la 
Comissió d’Estratègia del PEMB, en especial els tres que ja estan en una fase 
molt avançada:

•  Pacte per a la sostenibilitat en la rehabilitació i nova construcció d’edi-
ficis a l’AMB

• Compromís per a la modernització de la indústria a l’AMB

• Constitució d’un consell econòmic i empresarial euromediterrani

També es van comentar unes primeres línies del pla de treball per al segon 
semestre de l’exercici 2012.Reunió de la Comissió Delegada (7 de juny, aeroport de Barcelona) 

http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/06/Mapa-condicionants-del-sol-industrial-Estudi-sencer.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/06/Mapa-condicionants-del-sol-industrial-Estudi-sencer.pdf
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a història de Fabra i Coats, empresa arrelada al barri de Sant Andreu 
des del segle XIX, aporta una perspectiva molt rellevant sobre la 
trajectòria de la Barcelona industrial i les seves connexions amb la 
resta del territori.

Filatures Fabra i Coats, dedicada a la manufactura de filatura, torsió i 
teixit, es va crear el 1903 a partir de dos grups d’empreses, de Barcelo-
na i d’Escòcia, aprofitant les condicions de la política aranzelària de fi-
nal de segle. A les seves fàbriques treballaven més de 5.000 persones.

L’empresa és un exemple destacat dels primers models fabrils angle-
sos construïts a l’àrea metropolitana de Barcelona i Catalunya. Va 
esdevenir una de les empreses tèxtils més importants de Catalunya i 
Espanya, en la qual es desenvolupava una política econòmica i em-
presarial basada en una contínua capacitat d’innovació tecnològica. 
L’altra característica important de l’empresa és el tipus de relacions 
laborals i socials implementat, que va fer de Fabra i Coats una au-
tèntica colònia industrial localitzada en un entorn metropolità.

L’Ajuntament de Barcelona va adquirir el recinte de la fàbrica el de-
sembre de 2005, i el 2006 va decidir convertir part de l’equipament 
en una fàbrica de creació, l’objectiu de la qual és donar cabuda a 
iniciatives, individuals o col·lectives, vinculades a la producció cul-
tural i que es caracteritzin per la seva polivalència i transversalitat.

Els usos previstos per a la fàbrica de creació són els tres que s’indi-
quen a continuació:

• Esdevenir un viver per a projectes culturals emergents

• Ser un espai de creació i assaig per a les arts escèniques

•  Convertir-se en un laboratori de creació per a la música, arts 
visuals i audiovisuals i noves tecnologies

A més disposa de diverses sales polivalents per a altres usos culturals.

Un passeig per la història de la indústria catalana: 

visita al complex fabril  
de Fabra i Coats 
Una delegació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va visitar al maig les instal·lacions 
del complex fabril de Fabra i Coats, clar exponent del desenvolupament industrial de la 
Catalunya del segle XX. El director del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), Joan Roca, 
els va acompanyar durant la visita.

L

Visita a les instal·lacions de Fabra i Coats

http://www.pemb.cat/
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l coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, va destacar 
en la presentació que, tot i que Barcelona és coneguda arreu del 
món per l’excel·lent nivell professional dels seus metges, la qualitat 
dels seus hospitals i la complexitat de les intervencions que s’hi rea-
litzen, la major part de l’equipament mèdic es fabrica fora; menys del 
3% es fabrica al nostre país.

Els ponents convidats en aquest esmorzar van ser:

•  Dr. Antonio De Lacy, director del Departament de Cirurgia Gas-
trointestinal de l’Hospital Clínic de Barcelona, president de Barce-
lona International Medical Academy (BIMA) i director de l’Institut 
Quirúrgic de l’Hospital Quirón de Barcelona.

•  Sr. Miguel Ángel Aragón, director general de la Divisió de Medi-
cal Systems de l’empresa Olympus Europa.

El Dr. De Lacy va explicar que s’ha produït un important canvi d’orien-
tació: s’ha passat de la tradicional cirurgia invasiva a una altra 
de mínimament invasiva, en la qual no només intervenen metges, 
sinó també altres professionals. És necessari formar els metges per 
avançar en aquesta direcció i també fer recerca per obtenir un grau 
d’innovació més gran. Per aconseguir-ho, és fonamental col·laborar 
estretament amb la indústria.

Segons M. A. Aragón, la medicina ha evolucionat molt en els dar-
rers anys. La tecnologia ha de posar-se a la seva disposició per obte-
nir beneficis, millores substancials per als pacients i oferir les infraes-
tructures necessàries per equipar els quiròfans amb els aparells més 
moderns i sofisticats.

A l’octubre s’instal·larà a l’Hospital Clínic de Barcelona, gràcies al su-
port d’Olympus, un prototipus de quiròfan, amb tecnologia 3D, que 
permetrà fer operacions de l’aparell gastrointestinal d’una manera 
menys invasiva, amb un altíssim grau d’èxit i en les quals es minimit-
zarà el risc d’infecció. 

Aquest nou equipament és de gran importància no només per al sec-
tor mèdic, sinó que també afavorirà la col·laboració amb indústries 
relacionades amb la imatge, la computació, l’instrumental quirúrgic, 
etc. També permetrà augmentar les expectatives pel que fa a l’expor-
tació de les empreses que subministrin els elements per construir-lo 
quan es repliqui el model arreu del món. És fonamental que aquest 
projecte sigui considerat com un projecte de Barcelona, per la seva 
importància i projecció internacional, no només de l’Hospital Clínic.

Esmorzar estratègic del PEMB. 

Del quiròfan a la fàbrica
A l’octubre s’inaugurarà a Barcelona el primer prototipus  
de quiròfan amb tecnologia 3D

Divendres 29 de juny es va fer el ESMORZAR estratègic del PEMB –Del quiròfan a la fàbrica–, 
amb la col·laboració habitual de Roca Barcelona Gallery.

E

Miguel Ángel Aragón, Francesc Santacana i Antonio De Lacy Projecció d’una operació quirúrgica en 3D

http://www.pemb.cat/
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Compromís de les 
grans empreses de 
Catalunya per a la 
modernització del 
sector industrial

Consell Econòmic 
i Empresarial 
Euromediterrani

Compromís per a la 
sostenibilitat en la 
rehabilitació i nova 
construcció d’edificis 
a l’AMB

Projectes prioritzats (2011-2012)

1.1.  Proposta de la societat civil per al lideratge de Barcelona en el disseny 
energètic i ambiental de la nova construcció i l’edificació existent

1.2.  Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de Barcelona

1.3. Models innovadors de mobilitat sostenible a l’AMB

1.4.  Promoure el desenvolupament del projecte d’ecobarri a Barcelona

2.1.  Constitució d’un consell econòmic i empresarial euromediterrani

2.2. Zona de dinamització de la propietat intel·lectual

2.3. Barcelona, porta d’enllaç Àsia-Europa

2.4. Barcelona, capital universitària del Mediterrani

2.5. Barcelona, node logístic global

3.1.  Smart Design in Barcelona. New International Design Specialization Program

3.2. Barcelona Salut Global 

3.3. Barcelona Health Destination

3.4.  Suport a la candidatura de Barcelona per la KIC de salut i ciències de la 
vida, que encapçala Biocat

4.1.  Mapa del sòl industrial: “Condicionants del sòl industrial per a la localit-
zació d’empreses a la RMB”

4.2.  Modernització de la indústria: empreses tractores de l’AMB i centres de 
recerca - centres tecnològics

4.3.  Programa de formació empresarial per a propietaris i gerents de pimes

4.4. Finançament per a pimes

5.1.  Projecte per introduir la cultura emprenedora a tot el sistema educatiu

5.2. Barcelona International Networking Day

5.3.  Cultura de comunicació sobre emprenedors i empresaris als mitjans de 
comunicació

5.4. L’anglès, tercera llengua oficial de l’AMB

6.1.  Model referent en habitatge accessible, a més de sostenible i mediter-
rani, en un entorn d’espai públic adaptat per a persones amb diferents 
necessitats especials

Evolució dels projectes  
prioritzats 2011-2012
Ara que ja som a mitjans 2012, ens ha semblat el 
moment oportú per fer un repàs de l’estat d’evolució 
dels projectes prioritzats per al 2011-2012.

n el quadre adjunt s’indica en quina fase està cadascun d’aquests 
projectes i, en les pàgines següents, es fa una breu descripció 
dels projectes en què treballa la Comissió d’Estratègia del PEMB 
i la seva situació actual.

Alguns dels projectes prioritzats que estan en una fase més avan-
çada s’han agrupat amb altres, atenent a la coincidència amb el 
seu contingut o els objectius, per tal d’afavorir la seva realització. 
Són els que estan ombrejats en el quadre adjunt*

1.1., 1.2. i 6.1. – Compromís per a la sostenibilitat en la rehabili-
tació i nova construcció d’edificis a l’AMB

2.1. – Consell Econòmic i Empresarial Euromediterrani

4.1., 4.2. i 4.3. – Compromís de les grans empreses de Catalunya 
per a la modernització del sector industrial

*  En l’article següent “El PEMB impulsa compromisos per afavorir l’exe-
cució d’alguns projectes”, trobareu més informació

• Projecte acabat

• Projecte en fase d’estudi

• Projecte pendent d’inici

E 
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1. SUBCOMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Coordinador: Sergi Ferrer-Salat. President de Grup Ferrer Internacional

1.1. Proposta de la societat civil per al lideratge de Barcelona 
en el disseny energètic i ambiental de la nova construcció i 
l’edificació existent

•  Objectiu: elaborar una sèrie de paràmetres de construcció soste-
nible en termes d’eficiència energètica i completament adaptats a 
l’AMB, a partir de l’estàndard europeu de l’Innovative Residential 
Housing (IRH). L’objectiu és que aquests paràmetres siguin em-
prats de base en la modificació de les normatives de construcció 
que afecten el territori i, alhora, siguin difosos entre els principals 
actors del sector i integrats com a bones pràctiques de construcció.

• Situació: projecte acabat i entregat a l’Ajuntament de Barcelona.

1.2. Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis 
de Barcelona

• Objectius: 

1.  Aquest estudi identifica la tipologia d’edificis dels quals resulta 
més eficient la rehabilitació energètica (en termes de recupe-
ració de la inversió per disminució de la despesa en consum 
energètic) i la tipologia de reformes de rehabilitació més ade-
quades en cada cas. 

2.  En segon lloc, es busca generar activitat econòmica per al sec-
tor de la construcció.

• Situació: projecte acabat i entregat a l’Ajuntament de Barcelona. 

2. SUBCOMISSIÓ DE POSICIONAMENT INTERNACIONAL

Coordinador: Senén Florensa i Palau. Secretari d’Afers Exteriors de la 
Generalitat de Catalunya

2.1. Proposta de constitució d’un consell econòmic i empresa-
rial euromediterrani 

•  Objectiu: recolzar la creació d’un consell econòmic i empresarial 
euromediterrani, impulsat des de la societat civil, especialment des 
de l’àmbit empresarial. Aquest òrgan hauria de tenir una certa 
autonomia, però hauria d’oferir el suport necessari a la UpM en 
diferents aspectes i tindria com a funció la implementació de les 
iniciatives proposades al si de la UpM. Entre les iniciatives a im-
pulsar, una de destacada podria ser el Barcelona EuroMed Fòrum.

•  Situació: projecte en curs. S’ha iniciat el plantejament i s’estan 
fent els primers contactes amb els actors involucrats. 

2.2. Zona de dinamització de la propietat intel·lectual

•  Objectiu: la creació d’aquesta zona d’activitat econòmica perme-
tria –tal com ho fan les zones franques de mercaderies– establir 
exempcions fiscals per a aquells serveis que es desenvolupen no-
més parcialment en el nostre territori, per tal d’evitar dobles tri-
butacions. La disponibilitat d’una zona d’aquestes característiques 
suposaria un factor d’atracció d’empreses de serveis, especialment 
en els sectors de biotecnologia, TIC i audiovisuals. 

•  Situació: la comissió s’ha reunit amb representants del Consorci de 
la Zona Franca per presentar la proposta i plantejar la futura ubi-
cació d’aquesta ZDIP en una part de l’espai dedicat al projecte BZ 
Barcelona Zona Innovació, que impulsa i desenvolupa el Consorci.

http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/05/Soste_P1_1_ParametresEdifSoste_CAT.pdf
http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/05/PEMB+ERF_RehabilitacioEnergeticaEdif_DEF.pdf
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2.3. Barcelona, porta d’enllaç Àsia-Europa

•  Objectiu: promocionar Barcelona com a seu per a l’atracció d’em-
preses, en especial del continent asiàtic, en el marc d’un possible 
escenari d’incentius fiscals i qualificacions de zona franca que ofe-
reixin oportunitats per a la ubicació d’empreses amb la perspectiva 
del comerç al Mediterrani.

•  Situació: projecte en curs. 

2.4. Barcelona, capital universitària del Mediterrani 

•  Objectiu: promocionar Barcelona com la capital del coneixement 
acadèmic i universitari del Mediterrani, amb la finalitat d’atraure 
estudiants i talent científic d’arreu del món. 

•  Situació: projecte en curs. Es troba en una fase inicial i s’està tre-
ballant amb les principals institucions implicades.

2.5. Barcelona, node logístic global 

•  Objectiu: a partir dels diferents projectes en marxa relacionats 
amb l’establiment de la logística com una activitat econòmica pri-
oritària a l’AMB, es proposa reforçar el suport institucional per 
exercir funcions de lobby davant el Govern de l’Estat espanyol.

•  Situació: projecte en curs. S’està treballant amb els principals 
agents implicats.

3. SUBCOMISSIÓ DE SECTORS ECONÒMICS EMERGENTS

Coordinadora: Montserrat Vendrell. Directora general de BIOCAT

3.1. Smart Design in Barcelona. New International Design Spe-
cialization Program

•  Objectiu: contribuir a posicionar Barcelona com un referent global 
en el camp del disseny. Aquesta comissió ha elaborat el programa 
“Smart Design in Barcelona. New International Design Specializa-
tion Program”, que es podria desenvolupar al DHUB.

•  Situació: projecte acabat. S’ha presentat a l’Àrea de Cultura, Co-
neixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona 
una proposta de programa de màster en disseny. 

3.2. Barcelona Salut Global

•  Objectiu: crear una entitat empresarial, amb el pla estratègic cor-
responent, que s’encarregui de crear negocis i fomentar la indústria 
a partir del sector salut i la seva transversalitat, i de promoure en 
l’àmbit internacional la marca de salut i vida saludable de la ciutat.

•  Situació: projecte acabat. Ja s’ha rebut el document final que 
properament es presentarà a possibles promotors interessats en 
aquest projecte. 

3.3. Barcelona Health Destination

•  Objectiu: programa d’atracció de pacients per als centres hospi-
talaris de Barcelona, en tota la seva extensió i complements sec-
torials (turisme, sector hoteler, etc.), que es duu a terme des de 
Barcelona Centre Mèdic (BCM).

•  Situació: projecte acabat i en curs d’implantació per part de BCM.

http://www.pemb.cat/
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4. SUBCOMISSIÓ DE COMPETITIVITAT INDUSTRIAL

Coordinador: Oriol Guixà. Conseller delegat i vicepresident de La Farga 
Group 

4.1. Mapa del sòl industrial: “Condicionants del sòl industrial 
per a la localització d’empreses a la RMB”

•  Objectiu: elaborar un mapa descriptiu del sòl industrial a l’AMB 
amb les característiques principals dels seus polígons i altres zo-
nes (accessibilitat, infraestructura energètica, preus, etc.) i els usos 
possibles que hi dóna la normativa urbanística. La principal con-
clusió de l’estudi és la dificultat per conèixer la disponibilitat de sòl 
industrial per a determinades indústries a l’AMB i a tot Catalunya, 
factor que disminueix la competitivitat territorial.

• Situació: projecte acabat.

4.2. Modernització de la indústria: empreses tractores de 
l’AMB i centres de recerca - centres tecnològics

•  Objectiu: elaborar un programa que, sobre la base d’un pacte 
amb les principals empreses tractores industrials de la RMB, esta-
bleixi un compromís per impulsar la modernització d’un conjunt 
d’empreses col·laboradores –entre 70 i 100– mitjançant la conne-
xió amb la recerca que afavoreixi la innovació. En aquest projecte 
es demanarà la col·laboració dels centres de recerca d’excel·lència 
per tal que aportin idees d’innovació disruptiva als sistemes de 
producció de les empreses incloses al programa. 

•  Situació: projecte en curs. Els principals actors del projecte hi han 
mostrat el seu suport i compromís. 

4.3. Programa de formació empresarial per a propietaris i ge-
rents d’empreses

•  Objectiu:  professionalitzar els propietaris i gerents d’empreses de 
gran valor tècnic i innovador, però amb alguns dèficits en deter-
minats aspectes de gestió empresarial. S’ha elaborat un programa 
formatiu, amb continguts orientats al sector industrial.

• Situació: projecte acabat. 

5. SUBCOMISSIÓ D’EMPRENEDORIA  
I ATRACCIÓ DE TALENT

Coordinador: Francesc Fajula. Director general de la Fundación Banesto

5.1. Projecte per introduir la cultura emprenedora a tot el sis-
tema educatiu

•  Objectiu: donar a conèixer a tot l’alumnat del sistema educatiu 
diferents experiències en emprenedoria i dotar-los dels coneixe-
ments bàsics per emprendre, com una matèria inserida al progra-
ma educatiu, des de la perspectiva tant de la sensibilització com 
dels programes formatius. 

•  Situació: projecte acabat. A partir del curs 2012-2013, amb la 
incorporació de l’assignatura d’emprenedoria a 3r d’ESO, per part 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
es considera que l’objectiu d’aquest projecte ja estarà plenament 
assolit a totes les etapes.
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5.2. Barcelona International Networking Day

•  Objectiu: col·laborar en l’organització d’aquest esdeveniment, 
ideat per Barcelona Activa. Es tracta d’una iniciativa per establir 
connexions entre la comunitat d’estrangers emprenedors i amb 
talent de l’àrea metropolitana i la comunitat d’emprenedors cata-
lans. Aquesta acció permetria tant la major implicació i aportació 
de riquesa d’aquests estrangers a casa nostra com obrir portes a 
l’estranger per al desenvolupament del nostre talent. 

•  Situació: activitat planificada per Barcelona Activa, pendent de 
finançament i ubicació.

5.3. Cultura de comunicació sobre emprenedors i empresaris 
als mitjans de comunicació 

•  Objectiu: aconseguir que la cultura emprenedora i empresarial i 
els seus valors més positius tinguin més presència als mitjans de 
comunicació. 

•  Situació: projecte en curs. 

6. SUBCOMISSIÓ DE COHESIÓ SOCIAL

Coordinador: Jordi Tudela Fernández. Director de l’Àrea Social  
d’ASPROSEAT

6.1. Model referent en habitatge accessible, a més de sosteni-
ble i mediterrani, en un entorn d’espai públic amable i adap-
tat per a persones amb necessitats especials

•  Objectiu: elaborar un model d’habitatge i espai públic que res-
pecti els paràmetres d’accessibilitat universal (per a col·lectius amb 
necessitats especials i per a persones que no en tinguin), sosteni-
bilitat i eficiència energètica, i afavoreixi la interrelació personal. 

A partir del Programa d’accés a l’habitatge per a persones amb 
discapacitat, i de les aportacions rebudes per part dels membres, 
des de la comissió es va elaborar una proposta inicial de paràme-
tres per a un model d’habitatge accessible i entorn amable, amb 
un suport gràfic (plànols) i la relació de les prestacions pertinents 
de què ha de constar el model. 

• Situació: projecte acabat i entregat a l’Ajuntament de Barcelona.
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http://www.pemb.cat/wp-content/uploads/2012/05/Model-habitatge.pdf
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1. Compromís per a la sostenibilitat en la reha-
bilitació i nova construcció d’edificis a l’àmbit 
metropolità de Barcelona (resultat de la unió dels 
projectes 1.1, 1.2 i 6.1)

Amb aquest projecte, el PEMB proposa als sectors vinculats 
a la construcció i la rehabilitació d’edificis de l’AMB la sig-
natura d’un compromís per a la construcció sostenible i la 
rehabilitació energètica d’edificis a l’AMB. Es tracta d’im-
pulsar aquest acord de concertació social al territori, que 
contempli mesures de formació, innovació de materials, 
innovació en els models empresarials i fórmules de finan-
çament, etc., i que contribueixin, de manera conjunta, a 
la reactivació econòmica del sector de la construcció, tan 
afectat per la crisi actual.

Els sis objectius generals són els següents: 

1.  Estimular la sortida de la crisi d’un important sector eco-
nòmic com és el de la construcció.

2.  Afavorir la innovació i la creació de noves activitats i 
empreses.

3.  Generalitzar el compliment de la legislació europea en 
matèria d’eficiència energètica de l’edificació.

4.  Contribuir a la cohesió social, amb el reconeixement 
que suposa generalitzar la construcció d’accessibilitat 
universal.

5.  Disposar o completar la qualificació i valoració del patri-
moni arquitectònic de l’AMB.

6.  Associar la marca Barcelona a la sostenibilitat com un 
dels seus referents essencials.

2. Compromís de les grans empreses de Catalu-
nya per a la modernització del sector industrial 
(resultat de la unió dels projectes 4.1, 4.2 i 4.3)

Amb aquest segon projecte clau es pretén comprometre 
un nombre determinat de grans empreses de Catalunya 
amb la modernització del conjunt del sector industrial. La 
premissa de fons és que la indústria ha de mantenir un pes 
equilibrat en l’economia, i aportar la solidesa necessària i 
garantia de llocs de treball, tal com ho havia fet fins fa vint 
anys. I per a aquesta reindustrialització és bàsica la millora 
de la seva competitivitat, a través de la innovació i conne-
xió amb la recerca.

Des de fa anys, hi ha hagut moltes iniciatives en aquest 
sentit. Ara bé, la proposta del PEMB difereix en el fet que 
és molt més directa: les grans empreses tractores catalanes 
seleccionaran un total de 70-100 empreses col·laboradores 
de gran potencial innovador. 

Aquestes empreses constituiran el grup objectiu del pro-
grama i cada una rebrà la visita tècnica d’un o dos inves-
tigadors d’alt nivell de determinats centres de recerca de 
Catalunya, que estiguin treballant en projectes d’investiga-
ció capdavantera. Mitjançant estades curtes, es preveu que 
aquests investigadors puguin elaborar propostes d’innova-
ció disruptiva en els processos productius, els materials, 
etc., d’aquestes empreses industrials. I a partir d’aquestes 
propostes d’innovació, es podrà desenvolupar el projec-
te corresponent, ja sigui per compte propi de l’empresa 
o amb la col·laboració del centre tecnològic més adequat 
per a la tasca.

3. Consell Econòmic i Empresarial Euromediterra-
ni (corresponent al projecte 2.1)

Constitució d’un consell econòmic i empresarial d’àmbit 
territorial euromediterrani, amb seu a Barcelona. En for-
marien part les empreses i associacions catalanes i espa-
nyoles interessades a treballar en el marc dels països de 
la Mediterrània, per afavorir les relacions comercials amb 
empreses d’aquests països. A més, en col·laboració amb la 
Secretaria de la UpM, s’establiria un canal de comunicació i 
d’intercanvi permanent en matèria comercial i econòmica, 
la qual cosa potenciaria el lideratge de Barcelona en aquest 
àmbit.

Aquest organisme haurà de comptar amb l’acord explícit 
del Govern de la Generalitat de Catalunya i del Govern de 
l’Estat Espanyol per tal de dotar-lo del necessari reconei-
xement i representativitat en les relacions amb els actors 
i institucions de funció similar dins de l’espai mediterrani. 

Per tant, les funcions bàsiques serien les següents:

•  Promoure fòrums empresarials sectorials de la Mediterrà-
nia sobre la situació i tendències de l’economia en aquest 
espai. 

•  Facilitar ponts comercials entre empreses locals i les eco-
nomies de la Mediterrània.

L’Institut d’Estudis de la Mediterrània ha elaborat una nota 
de concepte del projecte de creació, i ha definit objectius, 
actors i calendari. D’altra banda, el líder del projecte, Sr. Jo-
sep Piqué, president del Cercle d’Economia, duu a terme una 
tasca de difusió activa i presentació als actors involucrats.

EL PEMB impulsa compromisos per afavorir  
l’execució d’alguns projectes
A partir del desenvolupament d’alguns dels projectes que es van prioritzar per als anys 2011-2012, s’ha volgut fer un pas més i 
impulsar compromisos per afavorir l’execució satisfactòria de determinats projectes. En concret, s’està treballant en tres projectes.

http://www.pemb.cat/
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Institucions promotores

Aena

Ajuntament de Barcelona

Àrea Metropolitana de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona

Cambra Oficial de Comerç de Barcelona

Cercle d’Economia

Consell Comarcal del Baix Llobregat

Consell Comarcal del Barcelonès

Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Diputació de Barcelona

Fira de Barcelona

Foment del Treball Nacional

Generalitat de Catalunya

Unió General de Treballadors de Catalunya

Universitat de Barcelona
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Xavier Trias
Alcalde de Barcelona i president del Consell General 

Joan Trullén
President de la Comissió Delegada

Francesc Santacana
Coordinador general 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informem que les vostres dades han estat incorporades 
en un fitxer automatitzat que ha estat prèviament comunicat a l’Agència de Pro-
tecció de Dades i que té com a titular el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 

L’ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclu-
sivament per a activitats relacionades amb la promoció de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Puntualment es podran cedir aquestes dades a entitats col·laboradores per 
al mateix ús. 

En el supòsit de voler exercir els vostres drets d’oposició, rectificació i cancel·lació, po-
seu-vos en contacte amb nosaltres a la seu social del carrer Ausiàs Marc 7, 1r.

L’Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és 
una associació privada sense ànim de lucre.

El Consell General de l’Associació el constitueixen més de 
tres-cents membres, entre els quals hi ha entitats privades, 
institucions públiques i administracions.
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