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Antecedents

Canvi de cicle.  
Nous projectes

Governança:  la 
clau de la 

competitivitat 
metropolitana 
(CES d’Europa)

No juguem sols. 
Moments crucials 
en els rànquings 
de les metròpolis 

globals



Els punts de partida

El model

Reflexions dels 
ciutadans (Jornada 
Tècnica 12/7/2007)

Tendències entorn 
europeu

(Espon 2007)

Més de 22.000m. d’€
de projectes

Reflexions 
d’experts i alcaldes

Seminari 
“Governar els 
nous espais 

locals/globals”



Experts i ciutadans opinen

• Canvi d’escala, de cicle i d’espais amb  
dificultats de posicionament

• Manca de model clar de l ‘AMB

• Dèficits d’infraestructures

• Falta de referent mundial

• Falta d’empreses tractores

• Dificultats per generar, atreure i 
mantenir talent

• Educació/Formació/Recerca vs. 
Creativitat/emprenedoria

• Formalitzar i refer la governança
metropolitana

• Reinventar l’espai públic amb actors 
heterogenis

• Corresponsabilització vs. Participació

• Visió i polítiques metropolitanes 
conjuntes

• Connectivitat física i virtual 
orientada als usuaris

• Qualitat social, respecte al medi i 
model urbanístic de territori madur

• Optar per un referent mundial

• Suport als innovadors/emprenedors

• Capital risc

• Educació continuada

El diagnòstic Les propostes



Els filòsofs reflexionen: algunes 
idees

• Es necessita formar part i liderar alguna xarxa o 
algun node

• Establir aliances estratègiques amb altres àrees 
de la xarxa global

Dels espais centrals a la 
xarxa

• Els riscos es comparteixen: ni s’ignoren ni 
s’amaguen

Un món sense entorns: nous 
conceptes de sostenibilitat

• Es precisa un “lideratge expressiu” 

La política es desjararquitza

Els territoris es fan més complexes

Els espais propis no són els espais 
centrals

• Mobilitat/accessibilitat
Consum elevat de temps en 

els “no llocs”



I l’entorn metropolità manifesta 
diverses tendències

Els beneficis de la 
globalització es 

concentren

La promoció de la 
innovació seguirà 

marcant les diferències

Es preveuen noves 
onades tecnològiques 

(materials, motors, 
energia...)

Del pentàgon a l’Est

Perill de 
suburbalització de les 

perifèries



La seguretat 
energètica, 
factor clau

Consums més eficaços
(En els models 

productius: energies 
renovables, noves 

tecnologies en 
transport...)

Congestió:  
contradiccions 

infraestructures / 
medis

Més tràfic ffcc, 
fluvial i marítim

Canvi climàtic

Impactes estructurals 
en regions europees.  

Impuls 
dessalinadores, 

potabilització, recs...



Font: Espon (2007)  Scenarios on the territorial future of Europe. Espon Project 

3.2. (pp.60).

2030: Escenari proactiu 

d’impulsió de polítiques 

de foment de la 

competitivitat, la cohesió 

i la sostenibilitat

Àrea d’integració 

econòmica

Xarxes urbanes principals

Lligam entre àrees 

d’integració econòmica

Ciutat lligam

Rutes principals de 

transport marítim de 

mercaderies

Àrees de producció de 

biomassa

Àrees amb una economia 

residencial dinàmìca
?



2030: Escenari de 

continuïtat de les 

polítiques actuals 

davant l’emergència de 

nous reptes

Font: Espon (2007)  Scenarios on the territorial future of Europe.  Espon Project 3.2. (pp.27).

Global city

European engine

Strong MEGA

Potential MEGA

Weak MEGA

Regional/local MEGA

Attraction and polarisation 

potential

Area of concentration   of 

of flows and activities

?



Les evidències de l’anàlisi

Un cicle amb senyal d’esgotament per seguir consolidant l’AMB com a 
motor de competitivitat internacional

Un canvi d’escala que afecta empresaris i institucions

Nous esquemes espaials globals: dels centres a les xarxes

L’AMB requereix una definició i una governabilitat més adient amb els 
nous temps. La fragmentació municipal afecta negativament la presa de 
decisions

L’AMB ha d’”estar” entre les àrees metropolitanes més importants del 
món i ha de ser referent en alguna activitat



Canvi de 
cicle, d’escala 

i dels 
conceptes 
espaials

Els interrogants

No importa 
tant el 

tamany com 
el “ser” 
referent

Nous esquemes 
de governança
metropolitana 

d’acord amb els 
nous paràmetres 

del temps i els 
espais

Ens costa posicionar-
nos

No tenim activitats
de referència

Manca de models clau
de governança
metropolitana

A QUINA ESCALA VOLEM 
JUGAR?

AMB QUÈ ENS VOLEM 
DISTINGIR?

AMB QUINA GOVERNANÇA 
GESTIONEM ELS CANVIS?

?

?

?

Amb qui ens 
relacionem

No som lligams entre
àrees d’integració
econòmica ni ciutats 
lligam



El model que es proposa (1/2)

 Una àrea metropolitana amb un esquema de governança adaptat als nous temps:
 Relacional i de lideratge compartit
 De geometria variable
 Que es corresponsabilitzi del conjunt de l’RMB

 Una qualitat social que garanteixi la igualtat en l’educació com a clau de la mobilitat 
social

 Un model de creixement que relacioni el model productiu i urbà que amb el medi i els 
recursos energètics

 Uns sectors econòmics que busquin la referència global en alguna activitat estratègica
 Un sector financer que  prioritzi el risc i la creació i consolidació empresarial
 Una universitat que desenvolupi algun programa de formació/recerca propis de la 

“World Class Universities”
 Unes infraestructures que garanteixin la mobilitat física i virtual
 Una àrea metropolitana:

 Capital de Catalunya
 Bicapital d’Espanya
 Vinculada a l’Euroregió i als corredors mediterrani i de l’Ebre al “pentàgon 

europeu” i al Nord d’Àfrica.
 Relacionada amb el conjunt de metròpolis competitives globals



Governança

Xarxa

Referent global

Qualitat social

El model que es proposa (2/2)

AMB

RMB

Catalunya

Espanya

Euroregió

Món – Nord d’Àfrica

Innovació i tecnologia

Priorització sectorial

Mobilitat

Educació

Valoritzar talent immigració

Infraestructures d’accessibilitat i mobilitat



VISIÓ

L’AMB ha desenvolupat un model equilibrat 
de creixement en base a la creativitat i a 
l’esperit emprenedor dels seus ciutadans i a 
les infraestructures i plataformes del 
coneixement de les universitats i altres 
centres de qualitat.

La capacitat dels seus RRHH i la seva 
diversitat d’origen, juntament amb unes 
bones infraestructures de connexió amb 
altres metròpolis de primer rang mundial i la 
qualitat de vida, atrauen empreses i talent 
d’arreu del món que contribueixen a 
consolidar l’AMB com un dels nodes 
importants de l’economia global.

MISSIÓ

Per assolir els reptes de la visió, l’AMB ha 
d’emprendre una sèrie d’objectius i mesures 
encaminades a facilitar el trànsit des d’una ciutat 
internacional a una àrea metropolitana global.

Cal definir els esquemes de la governabilitat de 
l’AMB, amb un mínim de polítiques i accions 
coordinades; assumir la corresponsabilitat en el 
desenvolupament i el progrés del seu territori 
natural: la Regió Metropolitana de Barcelona;  i, 
ha de col·laborar amb la xarxa de ciutats de 
l’Euroregió com a instrument ineludible per 
facilitar les connexions dels corredors de l’Ebre i 
del Mediterrani amb els centres neuràlgics de 
l’Europa continental (pentàgon) amb unes 
tendències naturals a créixer cap a l’est.

La Missió del Pla s’ha de centrar en facilitar tot 
aquest procés de canvi d’escala.



Línies, estratègies i mesures del PEMB 

LÍNIES ESTRATÈGIES RESPONSABLES

Governança - Xarxa 1. Configurar l’estructura de la 
governança metropolitana i les 
seves relacions amb l’RMB, 
Catalunya, l’Euroregió i el món

Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat
de Vallès i Manuel Royes, delegat 
especial de l’Estat al Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona

Referent Global 2. Reforçar la posició de l’Àrea com 
un dels nodes de la xarxa 
d’innovació i tecnologia

Josep Lluís Bonet, president del 
Consell d’Administració de la Fira de 
Barcelona i Salvador Alemany, 
president del Cercle d’Economia

Qualitat Social 3.    Humanitzar el territori Josep M. Àlvarez, secretari general 
de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya

Infraestructures 4. Planificar i concretar les 
infraestructures de comunicació 
físiques i virtuals a l’AMB i de 
l’AMB amb la resta del món

Miquel Valls, president de la Cambra 
de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona i Jordi Valls, president de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona

Sostenibilitat 5. Sostenibilitat Joan Coscubiela, secretari general de 
la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya
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ESTRATÈGIES MESURES

1. Configurar l’estructura 
de la governança
metropolitana i les 
seves relacions amb 
l’RMB, Catalunya, 
l’Euroregió i el món 

1.1. Iniciar el desplegament d’unes polítiques compartides en 
l’àmbit metropolità amb l’elaboració d’un programa de 
promoció econòmica metropolitana (posteriorment se 
seguirà amb altres aspectes com poden ser: el transport 
públic i de mercaderies, l’habitatge, l’urbanisme, residus i 
el medi).

1.2.  Establir aliances estratègiques  sobre projectes concrets 
amb els corredors mediterrani (Màlaga-València) i de 
l’Ebre (Saragossa-Bilbao) per potenciar la incorporació al 
pentàgon europeu.  Avançar en la relació entre les ciutats,
a partir de projectes concrets.
1.2.1. Establir aliances estratègiques amb les ciutats del 

sud d’Europa: Lió, Montpellier i Toulouse.
1.3.  Promoure la promoció internacional conjunta de l’AMB:  

gabinet de relacions internacionals.
1.4.  Analitzar xarxes internacionals on l’AMB hi és present i  

proposar altres que puguin ser d’interès.
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Responsables:

Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès

Manuel Royes, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona

La globalització es fonamenta en un 
sistema de malla els nodes dels quals són 
les ciutats.  El factor crític de la governança
és la capacitat per gestionar la xarxa 
d’actors que interactuen en el territori. 
Territori que també ha canviat de sentit 
atès que desborda l’estricte àmbit del 
municipi tradicional.  Gestionar una realitat 
metropolitana vol dir, avui, considerar 
distints àmbits amb els que es puguin 
desenvolupar estratègies concretes.
Cal ser conscients que aquest tipus 
d’estructures de governança no són fàcils 
de canviar.  Sembla adient, per tant, un 
plantejament estratègic de canvi gradual.

Estratègies i mesures del PEMB
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2. Reforçar la posició 
de l’Àrea com un 
dels nodes de la 
xarxa d’innovació i 
tecnologia

2.1.  Organitzar HiT (com un esdeveniment mundial en el camp  de
la innovació) i altres events, congressos i fires d’abast mundial.

2.2.  Aconseguir la seu de l’”European Institute of Technology” (EIT) i
algun node d’un dels KIC’s (Knowledge Innovation Community).

2.3.  Prioritzar dos sectors amb forta presència a Catalunya i 2/3 amb 
capacitat de promocionar-se o de recuperar posicions anteriors(1):

2.3.1. 
• Consolidar l’alimentació com un dels referents mundials.
• Reforçar el turisme des de la perspectiva del lideratge i  

vinculat també a sectors com lleure, esports, cultura(2).
2.3.2.  
• Bio salut.
• Aigua.
• Audiovisuals.   

-------------------------------
(1) Els clústers, òbviament, s’han de recolzar amb una realitat potent. Alimentació disposa de la segona Fira en  

importància a Europa i altres noves iniciatives com són Barcelona Food...., Torribera i iniciatives per a la 
constitució d’un consorci amb l’administració de l’Estat, Generalitat, Fira i empreses rellevants del sector.

(2) Es tracta bàsicament de reforçar el lideratge del sector i no estrictament de qüestions de caràcter comercial 
de les empreses del sector.
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Responsables:

Josep Lluís Bonet, president del Consell d’Administració de la Fira de Barcelona

Salvador Alemany, president del Cercle d’Economia

L’AMB era un node important de 
l’economia industrial tradicional. 
Ara, per seguir sent un node en el 
marc de la nova economia, s’han 
de promoure els canvis 
necessaris per recrear i adaptar 
aquells elements que més 
influeixen en la competitivitat 
econòmica d’un territori. Talent, 
competències professionals, i 
infraestructures de recerca són 
potser els més importants. Però 
també és important apostar. La 
diversitat pot aportar seguretat 
però apostar per uns certs 
elements tractors ens dota del 
necessari referent de les 
metròpolis globals. 
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2. Reforçar la posició 
de l’Àrea com un 
dels nodes de la 
xarxa d’innovació i 
tecnologia

2.3.3.  La logística en els escenaris econòmics de l’AMB.
2.4.  Promoure una política de marques comercials com a referents 

del territori i fer del capital comercial un factor de promoció 
internacional i de referència global.

2.5.  Promoure la versió original en pel·lícules i televisió.
2.6.  Reforçar estructures de recerca i d’investigació a nivell global

i consolidar algun programa propi d’universitats “World Class” 
(vrg. Barcelona Graduate School).

2.7.  Promoure el creixement d’empreses i completar i millorar els 
esquemes de finançament que empenyin noves activitats i nous 
serveis.

2.8.  Atracció de talent de tot tipus (científics, creatius...).
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Responsables:

Josep Lluís Bonet, president del Consell d’Administració de la Fira de Barcelona

Salvador Alemany, president del Cercle d’Economia
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3. Humanitzar el 
territori

3.1.  Aplicació de la llei de dependència .  (Promoure un model 
organitzatiu per a la prestació dels serveis de dependència amb 
estàndards de qualitat  i la dignificació dels seus treballadors).
3.1.1. Elaboració del model organitzatiu de la gestió dels serveis.
3.1.2. El mapa d’equipaments metropolitans.
3.1.3. Elaboració, per part de la Generalitat de Catalunya, d’un pla 

d’inversions a curt, mig i llarg termini.
3.1.4. Elaboració d’una plataforma digital, sobre els serveis 

d’atenció a la dependència a l’àmbit metropolità.
3.1.5. Incorporar nous plans d’estudis especialitzats en la gestió 

d’aquests serveis.
3.2.  Millorar la qualitat de l’educació secundària i desenvolupar la

creació de centres d'excel·lència de FP (secundària i  continuada).
3.3.  Facilitar el reagrupament familiar dels immigrants i la seva inserció 

en el mercat de treball.  Valorització del talent dels immigrants.
Especial atenció al cicle econòmic actual.

3.4.  La qualitat en l’ocupació.  Una visió transversal de la situació actual 
i en base a escenaris previsibles.  Atenció especial a la contractació 
de les administracions públiques.        
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Responsable:

Josep M. Àlvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya

Humanitzar el territori vol 
dir fer-lo atractiu per a les 
persones que hi viuen, vol 
dir posar en valor els 
conceptes d’igualtat 
d’oportunitats, i vol dir 
facilitar-los els 
desplaçaments d’un cantó a 
l’altre.  És, per tant, un 
objectiu ampli i molt 
interelacionat.   Sens dubte, 
els estàndards que 
s’assoleixen marquen les 
diferències en el 
posicionament de les 
metròpolis globals, a la 
vegada que es constitueixen 
en els elements bàsics de 
l’articulació metropolitana 
local. 
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3.    Humanitzar 
el territori

3.5.  Millorar els esquemes de gestió de la mobilitat metropolitana i
donar suport al Pla Estratègic de Mobilitat per als polígons industrials.         
3.5.1.  Revisió parcial del PDI.
3.5.2.  Nova xarxa d’autobusos segregada del trànsit i vinculada a les

àrees de concentració d’activitat econòmica (polígons 
industrials...).

3.5.3.  Desenvolupar una xarxa de sistema tramviària coordinada
amb la xarxa d’autobusos.

3.5.4.  Introduir millores a partir de l’eficiència en la gestió i no 
només a partir de noves inversions.

3.5.5. Major coordinació entre els diferents projectes de noves 
inversions en infraestructures de mobilitat.

3.6.  Posar en marxa les implicacions financeres de sòl i de noves 
promocions d’habitatge protegit.  En base també a les propostes 
del Pacte Nacional per a l’Habitatge i els principis de la solidaritat 
urbana metropolitana.
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Responsable:

Josep M. Àlvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya
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4. Planificar i concretar les 
infraestructures de 
comunicació físiques i 
virtuals a l’AMB i de 
l’AMB amb la resta del 
món

4.1.  Executar les inversions en transport públic de viatgers previstes
en el Pla d’Infraestructures per a  l’RMB. En especial:
4.1.1. Pla de  rodalies.
4.1.2. A curt termini:  executar les obres dels intercanviadors 

de Rubí i Sant Cugat.
4.1.3. Vies segregades d’alta densitat a l’eix Ripollet-Trinitat, i  

vies per a mercaderies i transport públic a l’eix del 
Llobregat.

4.1.4. Túnels ferroviaris per Collserola.
4.1.5. Nova línia de metro Cornellà-Castelldefels.
4.1.6. Perllongament Ferrocarrils de la Generalitat a la Plaça 

Catalunya.
4.2.  A partir de l’actual remodelació de l’Aeroport/Port, promoure

la ciutat aeroportuària i  un model de gestió pel conjunt de 
l’àrea portuària, aeroportuària i logística.  Potenciar les rutes 
europees i transoceàniques (bàsicament les europees).  
Començar a preveure i planificar, en el seu cas, l’estructura 
aeroportuària que es precisarà a partir de 2015/2020.

4.3.  Programa d’alta velocitat Màlaga – València – Barcelona
– Frontera i les connexions amb les ciutats de l’euroregió.  I 
també l’extensió de l’alta velocitat al corredor Saragossa - Bilbao.
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Responsables:

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Jordi Valls, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Les infraestructures són els elements 
bàsics de la competitivitat econòmica i 
social d’un territori.  Les que permeten 
configurar una veritable àrea 
metropolitana han de tenir uns 
estàndards mínims que garanteixin una 
mobilitat i una qualitat als seus habitants.  
La xarxa de transport públic esdevé doncs 
l’eix central de les propostes del Pla 
,ateses les mancances evidents existents 
en aquest àmbit, i la urgència de planejar 
les que, de fet, ja es necessiten avui.
Pel que fa a la competitivitat econòmica, 
tres temes estratègics:  les connexions 
amb alta velocitat entre els corredors de 
l’Ebre i del Mediterrani i amb Europa;  la 
ciutat i les estratègies aeroportuàries;  i la 
logística i distribució de mercaderies, amb 
els problemes dels accessos al Delta (vials 
de comunicació i centres intermodals...) .
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4. Planificar i concretar les 
infraestructures de 
comunicació físiques i 
virtuals a l’AMB i de 
l’AMB amb la resta del 
món

4.4.  Estudiar la problemàtica de la distribució de mercaderies a l’AMB
(el 86% d’aquest transport és un transport que es mou en una
distància màxima de 35 quilòmetres).

4.5.  Accessibilitat al Delta del Llobregat:
4.5.1. Connexió AP7 – AP2, al Papiol.
4.5.2. Nou vial de connexió Port – Aeroport.
4.5.3. Nou accés viari al Port exclusiu per a mercaderies.  Des de

Castellbisbal fins al Port.  Quatre carrils, dos per banda,
segregats.

4.5.4. Nova gestió horària del transport de mercaderies.
4.6.  En el marc de l’expansió del Port, promoure les instal·lacions

d’un port sec i altres centres intermodals de mercaderies que 
flexibilitzi l’impacte de la mobilitat de mercaderies per carretera.

4.7.  Seguir promovent el projecte FERRMED de línia de  ferrocarril
per a mercaderies Gibraltar – Barcelona – Nord d’Europa.  
Promoure la connexió amb la frontera amb ample de via 
internacional per a mercaderies segregada de la via de passatgers.

4.8.  Disposar del mapa metropolità de la xarxa de telecomunicacions
i promoure les inversions  pendents.
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Responsables:

Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Jordi Valls, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona
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5. Sostenibilitat 5.1. Promoure les mesures legislatives pertinents per aplicar els 
conceptes de la planificació concurrent, amb especial atenció 
al planejament a escala metropolitana, a la protecció dels 
espais verds i a la ciutat compacta i al planejament dels grans 
equipaments d’interès metropolità.

5.2.  Progressar cap a un nou model energètic, amb atenció a 
energies renovables, mesures d’estalvi, centrals de cicle  
combinat, estalvi i eficiència energètica.

5.3.  Implantar mesures per tal que les infraestructures de 
subministraments siguin les d’una AMB global:
5.3.1.  Aigua:  Modernitzar la xarxa en alta, dessaladora, 

aprofitament d’aigües recuperades...
5.3.2.  Energia:  Connexions transfrontereres, millora de la xarxa 

de distribució, llei de garantía i de qualitat en el servei.
5.3.3.  Residus:  Planificar mesures per reduir i tractar els 

residus.
5.4.  Millorar i promoure la gestió dels sistemes naturals que 

preservin els corredors verds, el control d’usos de les àrees 
verdes i la millor convivència entre ciutat i espais verds.

5.5.  Tractament de residus.
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Responsable:

Joan Coscubiela, secretari general de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Els actuals processos de planificació 
metropolitana han de fer possible la 
integració de la planificació 
estratègica, la planificació territorial 
i ambiental i el planejament 
urbanístic.  Aquest és el sentit del 
que en diem planificació concurrent. 
És a dir, incorporar els objectius 
socioambientals i la matriu 
ambiental als objectius 
socioeconòmics tradicionals com a 
condicionants previs per concretar 
les decisions espacials d’una 
planificació estratègica.  La 
implementació d’aquest concepte a 
l’AMB, a part de convertir-se en un 
referent molt innovador en els 
processos de planificació de les 
grans metròpolis del món, evitaria 
les disfuncions i els costos derivats 
de l’actual sistema no concurrent. 
La redefinició del model energètic i 
les estratègies per garantir els 
subministraments bàsics són l’altre 
gran repte a considerar en aquesta 
línia.
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Referent Global

Joan Coscubiela

Miquel Valls i 
Jordi Valls

Josep M. Àlvarez

Josep Ll. Bonet i  
Salvador Alemany

Lluís Recoder i 
Manuel Royes

Consell de 
Desenvolupament 

Estratègic



No es parteix de “0” (22.000 milions € de projectes)


