ETAPES DEL PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA
PRIMERA ETAPA
Pla estratègic i social de Barcelona
Tercer Pla Estratègic
- Consolidació de les
grans iniciatives del
1r Pla
- “Ciutat del Coneixement”

Primer Pla Estratègic
- El 1988 es crea l’AssocIació
- Grans projectes de renovació
de la ciutat olímpica
- Gran implicació de les
organitzacions socials

1990

SEGONA ETAPA
Pla estratègic metropolità

1994

1999

Segon Pla Estratègic
- Consolidació de la presència
internacional de la ciutat

Revisió del Pla Estratègic
Metropolità
- Primera avaluació
sistemàtica del Pla

2003

2007

Barcelona Visió 2020
- Voluntat de consolidació
com a metròpolis global

2010

TERCERA ETAPA
Govern metropolità
PLA ESTRATÈGIC 2025
(en procés d’elaboració)
Nova etapa del Pla:
- Nou context econòmic
- Pla Europa 2020
- Creació de l’AMB

2014- 2016

Primer Pla Estratègic Metropolità
- El 2000 el Pla esdevé metropolità
- Canvis importants en l’organització i la governança

NOU PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ, 2025
L’elaboració del nou pla estratègic respon a la necessitat d’adaptar-se als canvis d’entorn dels darrers anys: (a) els efectes de la llarga i profunda crisi; (b) l’aparició de
noves estratègies de creixement en l’àmbit europeu (Europa 2020-RIS3), i (c) nou context institucional, amb la creació de l’AMB. Com a punt de partida per al procés de
reflexió i debat, es va redactar el Document de Bases que contempla quatre dimensions sectorials (econòmica, social, ambiental i internacional) i un objectiu
transversal (creixement inclusiu i ocupabilitat).
Per impulsar i garantir la coherència en l’elaboració del nou pla, s’ha constituït la Comissió Assessora que lidera Xavier Vives, professor de l’IESE. Aquesta comissió,
integrada per experts de reconegut prestigi en diferents àmbits, ha analitzat el Document de Bases i ha trobat alguns punts en què calia aprofundir. Per aquest motiu,
s’ha encarregat una vintena de papers de diagnosi que es debatran en els workshops que es faran durant el 2015.
Les conclusions d’aquests workshops i d’altres debats que es facin en el futur, s’integraran en la versió definitiva del pla estratègic metropolità 2025 que es preveu
presentar en el primer trimestre del 2016.

