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INTRODUCCIÓ 

 

El procés de globalització de l’economia mundial s’ha accelerat en les darreres dècades gràcies 

a les noves tecnologies, l’abaratiment relatiu dels costos logístics, el desmembrament de la 

Unió Soviètica i la transició cap a economies de mercat obertes en la majoria de països 

comunistes, com la Xina, el desenvolupament econòmic dels països emergents, en especial els 

asiàtics, i una liberalització general i creixent dels fluxos de capital i de mercaderies. Ho 

podríem resumir dient que tot allò que es pot moure es mou arreu, a la cerca de la rendibilitat 

del capital. Només els fluxos migratoris resten encara amb fortes restriccions a escala mundial. 

 

Aquest procés està provocant seriosos canvis en l’estructura econòmica mundial, amb un 

trasllat d’una part important de la producció industrial (inicialment, la més intensiva en mà 

d’obra, però també, actualment, la més tecnificada) a les regions en què els costos laborals són 

més baixos i alhora disposen de mà d’obra abundant i amb una creixent qualificació. Des d’un 

punt de vista planetari, la globalització, en tant que reassigna recursos econòmics de manera 

eficient entre un ventall més ampli de possibilitats geograficoproductives, incrementa la 

productivitat i la producció global del planeta, i, de fet, ha ajudat a sortir de la pobresa 

absoluta centenars de milions de persones. 

  

Però aquesta millora global mesurada en termes de PIB total implica altres problemes, com la 

constatació dels límits físics del planeta (sembla ja evident que els recursos energètics i 

materials de la Terra no seran suficients perquè tota la població planetària convergeixi en 

pautes de consum amb les dels països rics, a la vegada que les externalitats ambientals 

negatives que produeix el creixement ja són evidents). També es constata que el mateix procés 

globalitzador genera guanyadors i perdedors entre regions i països («Singapurs» i «Detroits», 

respectivament, per exemple), i afecta seriosament els països desenvolupats, en especial les 

regions més industrialitzades en els sectors més susceptibles de ser deslocalitzats (com el 

tèxtil), o certes capes de la població (com mostren els estudis de Branko Milanovic1 per a les 

classes mitjanes-baixes dels mateixos països desenvolupats). 

  

                                                           
1
 Lakner, Christoph; Milanovic, Branko, 2013. «Global income distribution: from the fall of the Berlin Wall to the 

great recession». Policy Research Working Paper Series 6719, The World Bank. 

 
 

http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/6719.html
http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/6719.html
http://ideas.repec.org/s/wbk/wbrwps.html
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A Europa aquest procés ha estat acompanyat de la creixent integració de les economies 

europees, amb la desaparició de bona part de les barreres comercials o legals, i fins tot d’una 

integració monetària que ha reduït els costos de transacció i ha convertit una gran part de 

l’Europa occidental en una unió econòmica potent. I aquesta integració ha comportat, dins de 

la Unió, una reducció de la importància del pes dels països com a unitats econòmiques 

diferenciades i, per contra, un increment del pes de les especificitats de les regions o ciutats. 

  

No en va un informe recent sobre els factors d’inversió estrangera directa a Barcelona 

subratlla que la IED a Europa es fixa ja més en les ciutats o regions que en els països, que són 

en general més heterogenis.2 Per què? Encara que la globalització fa que es mogui gairebé tot, 

continuen existint factors productius que no són fàcilment deslocalitzables (ni es poden moure 

físicament ni codificar o digitalitzar per moure’s virtualment) perquè no estan concentrats en 

una persona, empresa o institució determinada, sinó que estan dispersos en un ecosistema 

publicoprivat de múltiples agents que, tots plegats, generen i acaparen un coneixement 

específic, intangible, molt difícil de replicar o traslladar. 

   

Des de finals del segle XIX, aquesta constatació de l’especialització de les regions o ciutats ja 

està definida per A. Marshall sota el concepte de clúster: agrupacions d’empreses productores 

i proveïdores d’un sector determinat que «coopetien» entre elles, assolint economies d’abast i 

rendiments a escala creixents propis de les grans corporacions. I, amb les aportacions de M. 

Porter, el suport als clústers sectorials ha estat en les tres darreres dècades, i encara ara, un 

dels instruments específics de la política industrial de molts països i regions, entre aquests 

Catalunya. 

 

En les ciutats i regions metropolitanes, però, aquesta visió tan lligada al món industrial ha 

perdut cert sentit amb la globalització, en tant que aquesta comporta una progressiva 

segmentació de la cadena de valor afegit de les empreses. Cada fase de la cadena de valor es 

localitza allà on sigui més rendible fer-ho, ja que la integració de les diferents fases és més 

senzilla gràcies a les noves tecnologies i l’abaratiment del costos de transport (un producte es 

pot dissenyar en un lloc, produir en un altre i muntar i vendre en un tercer, de manera molt 

més eficient que abans). I, per tant, les ciutats i les regions metropolitanes ja no s’especialitzen 

tant per allotjar clústers d’indústries específiques, sinó que s’especialitzen funcionalment, en 

parts de la cadena de valor, i amb independència del sector industrial en termes tradicionals. 

  

                                                           
2
 Sohl, T. et al. 2014. Foreign direct investment in Barcelona. A city focused on growth. Barcelona Activa.  
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És en aquesta línia que aquest estudi ha treballat, actualitzant una dècada més tard els treballs 

fets amb anterioritat per encàrrec inicial del mateix Pla Estratègic Metropolità, per tal 

d’analitzar si l’especialització funcional que està experimentant Barcelona li permet posicionar-

se entre les regions guanyadores o perdedores del procés, comparant-la amb les principals 

regions metropolitanes de la UE-15.3  

 

UNA TAXONOMIA DE LES REGIONS METROPOLITANES 

 

Seguint els estudis preliminars de 2004,4 ampliats el 2005, podem definir tres grans 

especialitzacions funcionals de les regions metropolitanes, basades en l’existència de 

coneixement o d’actius no transferibles: 

 

 Ciutat-seu: especialitzada en el control directe o remot de les activitats econòmiques.  

És un centre de serveis especialitzats en els centres de decisió empresarials que genera 

economies d’aglomeració. Per desenvolupar la seva funció, cal que estigui altament 

connectada tant internacionalment com amb el Govern de l’Estat. Els elements 

definitoris principals d’aquesta especialització són la grandària de les empreses que hi 

radiquen, la disponibilitat de bones infraestructures de comunicacions, l’existència 

d’un mercat de treball d’alta qualificació i la capitalitat política o administrativa. 

 Ciutat-innovació: centre de generació i intercanvi de coneixement i saber expert i 

centre d’experimentació i plataforma de nous productes i serveis. Els seus elements 

principals són disposar d’un teixit productiu diversificat, de centres de recerca i 

formació d’excel·lència i de massa crítica en capital humà i R+D, d’una cultura 

emprenedora i d’assumpció de risc i d’una qualitat de vida de l’entorn per atraure i 

mantenir talent creatiu i innovador.  

 Ciutat-esbarjo: especialitzada en centre turístic i de serveis residencials i assistencials. 

Els elements essencials de la seva oferta són la qualitat de vida (seguretat, clima, 

contaminació, etc.), el patrimoni cultural i les activitats d’oci, l’organització de 

congressos i fires científics i comercials i la disponibilitat d’una potent infraestructura 

hotelera i de comunicacions.   

 

Les regions metropolitanes poden especialitzar-se en una o diverses d’aquestes funcions, i les 

ciutats-globals són les que destaquen en tots els aspectes, fet que comporta un autoreforç de 

                                                           
3
 Països de la Unió Europa abans de l’ampliació a l’Europa de l’Est de l’any 2004 i posteriors. 

4
 Vives, X.; Torrens, L. 2004. Globalització i estratègies de les regions metropolitanes europees davant l’ampliació 

europea. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.  
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les tres especialitzacions ja que no són incompatibles entre elles si es fan de manera 

equilibrada.  

 

 

METODOLOGIA PER MESURAR LES ESPECIALITZACIONS FUNCIONALS 

 

L’estudi del 2004 i l’actualització que es presenta aquí treballen amb un conjunt d’indicadors 

estadístics de valors absoluts o per habitant a escala de regió metropolitana o regió equivalent 

NUTS-2 (Catalunya, per exemple) associats a cadascuna de les especialitzacions funcionals. Els 

indicadors, convenientment ponderats, creaven fins a vuit índexs sintètics agrupats en dues 

seccions: índexs de resultats per a cada funció (un grup reduït d’indicadors estrictament 

associat als impactes de l’especialització) i índexs de potencial (un grup més ampli format pels 

indicadors de resultats –la inèrcia dels resultats també marca el potencial d’una regió– i un 

conjunt d’indicadors de context i d’esforços que fa la regió). A més dels sis índexs per a 

cadascuna de les especialitzacions funcionals i en termes de resultat i potencial, també es 

calculen dos índexs globals, com la mitjana simple dels índexs funcionals.5  

 

Aquesta metodologia es troba explicada al document del 2004, tot i que alguns indicadors de 

l’estudi de fa una dècada ja no es troben disponibles i s’han substituït per altres de similars, 

sense que la comparativa de resultats hagi estat afectada de manera important.6 

 

 

                                                           
5
 Ens els treballs anteriors també utilitzàvem un índex «empresarial» format per la mitjana dels índexs ciutat-seu i 

ciutat-innovació. 
6
 Els resultats comparats que expliquem més endavant entre l’estudi del 2004 i l’actual es fan amb el mateix conjunt 

d’indicadors, només canviant l’any de referència. El que volem dir és que els resultats originals del 2004 i els 
obtinguts ara per al 2004, amb alguns indicadors diferents, són molt similars. 
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Resum d’indicadors de resultats (vegeu taula per al detall i les ponderacions): 

 

• Ciutat-seu: nombre i facturació de seus de grans empreses i projectes captats 

d’inversió estrangera directa en quarters generals regionals.  

• Ciutat-innovació: patents, empleats en sectors intensius en coneixement i alta 

tecnologia i publicacions científiques (nombre absolut i per habitant). 

• Ciutat-esbarjo: pernoctacions en allotjaments turístics i reunions internacionals (fires i 

congressos).  

 

Resum d’indicadors de potencial 

 

 Indicadors de resultats (per la inèrcia), i també: 

• Ciutat-seu: accessibilitat transport, trànsit aeri, presència de serveis internacionals 

d’alt valor afegit (publicitat, advocats, auditors, banca d’inversió). 

• Ciutat-innovació: despesa i personal en R+D, estudiants universitaris, població amb 

estudis superiors en formació permanent, diversificació industrial, personal en 

indústries i serveis d’alta tecnologia, professions cientificotècniques, valor afegit brut 

industrial sobre el total. 

• Ciutat esbarjo: capacitat hotelera, patrimoni cultural, climatologia, trànsit aeri. 
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Indicadors esbarjo esbarjo seu seu innovació innovació

resultats potencial resultats potencial resultats potencial

Nights spent at tourist accommodation establishments 

by NUTS 2 regions 1 0,5

2011 Beds / Population 0,5

CR2001V - Total nights spent in tourist/Pop 0,5

Meetings 0,5 1

Museums and Art 1 0,5

Touristic places 1 0,5

Number of days of rain per year 0,5 0,5

Average number of hours of sunshine per day 0,5 0,5

HQs - Number Revenue >250M  (EUR) 0,5 1

HQs - Number Revenue >2000M  (USD) 0,5 1

HQs -  Revenue >2000M (USD) 0,5 0,5

Foreign investments in HQ 0,5 1

Multimodal accessibility 1 0,5

Passenger numbers 1 1 0,5

HQ IED  Advertising, PR, & related 0,5

HQ IED financial services 0,5

HQ IED Legal services  0,5

HQ IED Accounting, tax preparation, bookkeeping, & 

payroll services + management and consultancy services 0,5

 Compensation of employees / Employees (Financial 

and insurance +Real state) 0,5

Total R&D personnel and researchers - Full time 

equivalent 1

R&D expenditure / GDP 0,5

R&D expenditure 1

Patent applications to the EPO by priority year, country 

and metropolitan regions 1 1

Patents Per million of inhabitants 0,5 0,5

Employment in knowledge-intensive high-technology 

services 1 1

Knowledge-intensive high-technology services (% total 

employment) 0,5 0,5

Total knowledge-intensive services  (% total 

employment) 0,5

High-technology manufacturing (% total employment) 0,5

Number of publication with at least one affiliation 1 1

Number of publication with at least one affiliation / 

Population 0,5 0,5

Gross value added at basic prices/Employment by 

economic activity 0,5

Students in higher education (ISCED level 5-6) 

Number/population 0,5

Industrial diversification  0,5

Total R&D personnel and researchers  Percentage of 

active population 0,5

% Population 25-64 with higher eduaction 0,5

% of adults aged 25-64 in education and training 0,5

Human Resources in Science and Technology - 

Occupation (% active population) 0,5  
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ELS RESULTATS DEL 2004 

 

De manera resumida, els resultats obtinguts comparant Barcelona amb un conjunt de trenta-

una regions metropolitanes europees mostraven una clara especialització funcional de 

Barcelona en ciutat-esbarjo (bons resultats en pernoctacions turístiques i fires i congressos) i 

uns resultats reduïts en ciutat-seu (poca atracció de seus de grans empreses) i sobretot en 

ciutat-innovació. Els resultats en ciutat-esbarjo i ciutat-seu estaven per sota del seu potencial, 

mentre que en ciutat-innovació estaven força alineats. Barcelona, tot i tenir una estructura 

industrial molt diversificada, no feia grans esforços en R+D, fet que la posava en risc davant la 

creixent competència de les regions emergents (tant properes com llunyanes) més barates en 

costos de producció. 

 

Globalment, Barcelona es posicionava al bell mig de la llista de trenta-una regions, tant en 

resultats com en potencial. Les regions metropolitanes amb millors puntuacions eren París i 

Londres, seguides de Madrid, Amsterdam i Munic (els resultats de Madrid estaven per sobre 

del seu potencial), i també s’observaven bons resultats en innovació per a Estocolm i 

Copenhaguen. 

 

L’estudi del 2004 plantejava que, per sortir d’aquesta inèrcia, l’RMB podia avançar cap a la 

ciutat-innovació aprofitant els seus punts forts (diversificació i teixit exportador, qualitat de 

vida, potencial en recerca, etc.), incrementant els seus esforços en R+D per aconseguir una 

massa crítica en capital humà i tecnològic, com també millorant l’ecosistema emprenedor. 

 

 

L’RMB DEU ANYS MÉS TARD 

 

L’actualització amb les darreres dades disponibles dels índexs mostra alguns canvis 

substancials per a l’RMB respecte als resultats del 2004. 

  

Ciutat-seu: Barcelona recula set posicions en resultats, i queda per darrere de totes les capitals 

europees de l’estudi, excepte Berlín i Lisboa, i per darrere també de les principals regions 

metropolitanes alemanyes i de Milà. En potencial, hi ha una lleugera reculada que fa que 

pràcticament s’igualin els índexs de resultats i potencial. Londres i París (per aquest ordre) 

lideren ambdós índexs, seguides de Dublín, Madrid i Amsterdam. 
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Ciutat-innovació. L’RMB fa un salt molt notable, tant en potencial com sobretot en resultats 

(se situa la sisena en el rànquing), i passa de les posicions endarrerides a les capdavanteres. 

París encapçala ambdós rànquings i Munic se situa segona per davant de Londres en potencial 

innovador. Copenhaguen i Estocolm també mantenen els bons resultats. Madrid supera 

Barcelona en els dos rànquings i mostra també millores, sobretot en resultats, encara que en 

menor grau que l’RMB. 
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Ciutat-esbarjo. L’RMB, que ja partia d’una bona posició en l’estudi del 2004, avança encara 

més, i es produeix una convergència entre potencial i resultats. Se situa en resultats com a 

segona regió europea (avança una desena de llocs respecte de l’estudi del 2004), per darrere 

de París i empatada amb Amsterdam i Londres, i es posiciona la cinquena en potencial, per 

darrere de París, Londres, Roma i Amsterdam.  
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Índex global. Com a mitjana dels tres índexs anteriors, l’RMB, gràcies als seus avenços en 

ciutat-innovació i ciutat-esbarjo, avança vuit posicions en l’índex de resultats i es posiciona en 

setena posició en el top-10, per davant de grans capitals d’estat com Roma o Berlín. En 

potencial, se situa en novena posició. Els índexs estan liderats per les dues grans megalòpolis 

europees, París seguida de Londres, mentre que Amsterdam, Madrid i Munic alternen les 

posicions tercera a cinquena. Munic és, de fet, l’única ciutat que no és capital d’estat que 

supera Barcelona. No obstant això, hem de recordar que, en el conjunt de les regions 

metropolitanes europees de la UE-15, Barcelona ocupa la cinquena posició per població. 
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Una de les extensions que es van fer de l’estudi original va ser l’anàlisi de les especialitzacions 

de les regions metropolitanes europees en funció de la seva ubicació al centre o la perifèria.7 

L’estudi actual, pel decalatge de les dades disponibles, no recull totes les conseqüències de la 

crisi iniciada el 2008, tot i que sí que permet veure si hi ha hagut un primer impacte diferencial. 

En efecte, quan comparem els resultats 2004 i 2014, veiem que milloren globalment les 

posicions de les regions centrals (d’Alemanya, Àustria i Holanda), es mantenen les regions de 

les illes britàniques, cauen lleugerament els països nòrdics i s’observa una caiguda més 

pronunciada a França i Itàlia. En aquest sentit, la millora de Barcelona no deixa de ser 

excepcional. 

 

 

 

 

La centralització econòmica 2004-2014 

                                                           

7
 Torrens, L.; Vives, X. 2005. Les regions metropolitanes europees: centre i perifèria mediterrània. Aula Barcelona. 

 

 

http://www.aulabarcelona.org/php/fpersona.php?id=269&sp=0
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Suma global 

resultats 

2004

 Suma 

rànquings

Suma global 

resultats 

2014

rk
 Suma 

rànquings

% var suma 

rànquings

Àustria-Alemanya-Holanda 457,0% 162 500,6% 149 -13 8,7%

Itàlia-França 302,4% 134 294,8% 136 2 -1,5%

Nòrdics 180,7% 24 173,7% 31 7 -22,6%

RU-Irlanda 273,5% 117 263,7% 118 1 -0,8%

Suma global 

potencial 

2004

 Suma 

rànquings

Suma global 

potencial 

2014

rk
 Suma 

rànquings

% var suma 

rànquings

Àustria-Alemanya-Holanda 470,5% 166 519,4% 136 -30 22,1%

Itàlia-França 325,3% 127 319,0% 135 8 -5,9%

Nòrdics 163,2% 32 158,6% 40 8 -20,0%

RU-Irlanda 259,2% 128 271,2% 125 -3 2,4%  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

  

La principal lliçó apresa és que l’esforç continuat per reforçar el teixit de recerca i innovació 

encetat ja fa uns lustres està tenint els seu fruits i s’està produint una transformació del teixit 

productiu en la línia correcta, i que els esforços obtenen recompensa, tot i les dificultats dels 

darrers anys de crisi. De fet, els resultats relatius superen el potencial; la imatge de l’RMB va 

per davant dels actius reals. 

 

En segon lloc, l’RMB ha realitzat el potencial en ciutat-esbarjo que ja es preveia en els estudis 

del 2004 i ha assolit un lideratge que, tot i que òbviament no pot competir en volum amb les 

dues grans metròpolis europees, París i Londres, sí que s’hi apropa en termes de maximització 

de les seves possibilitats. Està per veure si superar aquests resultats (que mostren ja un cert 

estrès en tant que estan per sobre del potencial) tensarà massa el model, o si es podrà 

aprofitar de manera intel·ligent, perquè el lideratge en ciutat-esbarjo genera externalitats 

positives sobre el model d’innovació, com les d’ajudar a fer que Barcelona sigui molt atractiva 

per al talent innovador i creatiu a un cost inferior al d’altres regions innovadores. En tot cas, a 
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efectes comparatius, Barcelona continua, com el 2004, essent una regió especialitzada 

relativament en ciutat-esbarjo. 

    

La situació en ciutat-seu, per contra, presenta un retrocés, i és l’única funció en què els 

resultats estan per sota del potencial, a diferència del 2004. L’RMB ha estat incapaç de fer 

créixer les seves companyies, sigui orgànicament o amb fusions i adquisicions (en comparació 

de les altres regions), o d’atraure’n de ja existents. Alguns esforços públics per impulsar 

aquesta funció, com la seu de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, han fracassat; 

d’altres, com la Unió per la Mediterrània, no estan essent gaire reeixits, i continua el procés de 

deslocalització de seus empresarials cap a Madrid.8 L’efecte de la capitalitat mundial del mòbil 

de moment tampoc està tenint efectes sobre aquesta funcionalitat, tot i que és aviat per 

mesurar-ho, igual que l’impacte de l’evolució política del país. 

  

El fet és que aquest baix posicionament en ciutat-seu impedeix a l’RMB ser una regió global de 

primera categoria, quelcom, per altra banda, molt difícil d’assolir i que pot portar altres costos 

associats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 No obstant això, l’informe d’inversions estrangeres citat anteriorment (vegeu nota 2) sí que recull que Barcelona 

ha presentat un bon atractiu els darrers anys per captar multinacionals estrangeres per a les seves operacions 
regionals. La mancança es troba més a captar seus mundials.  
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Diferències potencial-resultats 2004 i 2014 
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RECOMANACIONS 

 

La sortida de la crisi passa per una transformació del model productiu de l’RMB. Bona part de 

la caiguda de l’ocupació a l’RMB s’ha degut a l’esclat de la bombolla immobiliària; la destrucció 

de llocs de treball s’ha repartit gairebé a terços entre la construcció, la indústria (en bona part 

associada a la construcció) i els serveis. Si recuperar l’ocupació preexistent en construcció és 

impossible i poc recomanable, també serà molt difícil en una indústria cada vegada més 

automatitzada en què es necessiten grans creixements per generar ocupació neta. 

 

Un posicionament guanyador de l’RMB necessita incrementar l’esforç en R+D i en especial 

millorar la transferència tecnològica cap a la indústria. Els resultats ens diuen que som bons 

transformant recursos (públics, en bona part) en coneixement, però poc eficients en 

transformar coneixement (també públic) en negoci. Aquest és un problema europeu 

generalitzat i en part es deu a la baixa implicació empresarial en R+D en comparació amb els 

Estats Units o el Japó. 

 

La indústria continua essent el gran motor del creixement de la productivitat i la competitivitat 

real d’una economia: s’ha de fer tot el possible per preservar les activitats industrials al nostre 

territori. Un exemple flagrant el tenim al sector TIC: mentre que l’ocupació industrial ha caigut 

un 50% amb la crisi, en els serveis TIC ha crescut. La reculada de la indústria és una mala 

notícia perquè limita les possibilitats innovadores i de nous negocis. 

  

Cal aprofitar les noves oportunitats per incrementar els resultats en la funció ciutat-seu. La 

capitalitat mundial del mòbil n’hauria de ser una i l’atracció de Barcelona com una de les 

millors ciutats per viure-hi, una altra. Altres factors són culturals i s’haurien de combatre des 

del lideratge privat i públic: la resistència a les fusions i a perdre el control de la gestió 

empresarial, l’aversió al risc i en especial al fracàs redueixen les possibilitats de créixer, i certa 

inseguretat i impredictibilitat legislativa i fiscal frena l’atracció de seus. 

 

No obstant això, ser una ciutat global, més diversificada funcionalment i, per tant, menys 

sotmesa a les diverses conjuntures, té els seus costos: si bé la combinació qualitat de vida i 

baixos costos laborals relatius de Barcelona respecte de les ciutats líders globals actualment és 

gairebé imbatible, una estratègia low cost a mitjà o llarg termini sembla incompatible amb el 

fet de pujar de categoria. 
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Arribats a aquest punt, l’RMB potser haurà de triar entre una estratègia més conservadora (de 

menys aspiracions) i a la vegada potser més sotmesa a les incerteses de la competència global 

(excepte en alguns intangibles no deslocalitzables, com el patrimoni arquitectònic i cultural, la 

situació geoestratègica i ben comunicada del seu port, o el clima) o convertir-se en un 

veritable centre de decisió global que atregui i retribueixi el millor talent, fet que implica una 

resiliència global més gran, però que, a la vegada, suposarà un increment de costos 

substancials. En aquest punt, renaixeran de nou problemes com l’encariment de l’habitatge; 

d’altres s’accentuaran com la polarització social o la gentrificació, i d’altres s’hauran de 

gestionar encara amb més cura com la insostenibilitat ambiental del model de creixement 

actual. 

  

La combinació de polítiques socials, econòmiques i urbanes serà clau per maximitzar les 

oportunitats, reduir-ne els riscos i mitigar-ne els inconvenients. En tot cas, allà on vulguin anar 

els ciutadans de l’RMB en el futur haurà de ser decidit de manera transparent i democràtica i 

coneixent els avantatges i els inconvenients de cadascun dels escenaris de futur. 

 

 


