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ADA COLAU
Alcadessa de l'Ajuntament  
de Barcelona, presidenta  
de l’AMB i del PEMB

L’any 1988, el llavors alcalde de Barcelona Pasqual Maragall va decidir 
dedicar una petita oficina municipal a pensar com hauria de ser la 
ciutat després dels Jocs Olímpics i en la perspectiva de l’any 2000. 
Naixia així el Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000, una 
experiència de concertació publicoprivada que va esdevenir un referent 
per a moltes ciutats a Europa i a l’Amèrica Llatina.

En aquests 30 anys de vida, el Pla Estratègic ha recollit les inquietuds 
i les propostes de la societat barcelonina per definir una estratègia 
compartida. Així ha estat durant l’any 2018, en el en el qual s’han 
organitzat diversos fòrums de debat sobre el futur de Barcelona des 
del teixit econòmic i social metropolità, els resultats dels quals seran 
de gran utilitat per bastir el futur Pla Estratègic Metropolità 2030, que 
començarà a definir-se durant el 2019.

Les ciutats han passat de ser un actor polític menor a assumir un rol clau 
per fer front als reptes globals del futur: creixement de les desigualtats, 
transició energètica, emergència climàtica i transformació en les 
governances. Les metròpolis prenen cada cop un rol més preponderant 
i han d’estar presents en primera línia. 

La Barcelona metropolitana és un territori amb prou actius i energies 
per fer front als reptes que se li presentaran en el futur. Està demostrada 
la gran capacitat d’organització i acció dels actors metropolitans en 
tots els àmbits (territorial, ambiental, econòmic, social i cultural). 
És a aquesta capacitat i a la voluntat de diàleg i entesa dels actors 
metropolitans a la a la qual vull apel·lar en el camí d’elaboració del nou 
Pla Estratègic. Serà la millor manera de retre homenatge a les persones 
i les institucions que han fet possible que el PEMB hagi prestat un 
important servei a la nostra metròpoli durant tres dècades.

Felicitats per aquests 30 anys. Us animo a continuar sumant esforços 
en aquest projecte comú. Moltes gràcies!

PRESENTACIÓ01
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El 13è Consell General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 
celebrat el 27 de novembre de 2018, va ser un reconeixement a la 
tasca realitzada per centenars d’institucions i milers de persones que 
al llarg de 30 anys han contribuït amb el seu coneixement, les seves 
propostes i la seva mobilització a la transformació de la ciutat, ara ja 
metròpoli global. Un reconeixement que es podria personalitzar en la 
figura d’en Francesc Santacana, que durant dues dècades i mitja en va 
ser el coordinador general.

L’herència que hem rebut els qui ara tenim el privilegi de formar part 
d’aquesta institució és molt valuosa de cara a complir amb la missió 
que també es va derivar d’aquest Consell General: l’elaboració del 
nou pla estratègic metropolità en l’horitzó 2030, fita compartida amb 
l’establerta per les Nacions Unides amb la seva Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible que se’n desprenen.

En la perspectiva d’aquest nou pla, les diferents activitats organitzades 
per l’Oficina de Coordinació, junt amb el coneixement aportat per les 
diferents direccions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans i la resta d’actors econòmics i 
socials que operen en el nostre territori —, i que en alguns casos han 
organitzat processos específics de reflexió —, serviran per posar-ne els 
fonaments durant el 2019 i fer-lo realitat el 2020.

En aquest camí esperem trobar, com sempre, l’acceptació i col·laboració 
de la societat civil i la ciutadania metropolitana.

01

ORIOL  
ESTELA BARNET
Coordinador general del PEMB



5

CONTEX- 
TUALITZACIÓ

02 Actualització  
del Pla Estratègic  
(Visió 2030)

p. 7

El 30è aniversari  
del PEMB

p. 8



6

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    02 Contextualització

El Pla de Treball per al 2018 de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
(PEMB), presentat al Consell Rector del passat 5 d’abril, parteix de la contribució 
del PEMB en el marc actual, resumida en els següents punts: 

»  Compartir amb els principals agents econòmics i socials del territori els trets 
clau del model de metròpoli del futur.

»  Elaborar un relat comú, potent i ambiciós, que serveixi com a carta de 
presentació internacional de la Barcelona metropolitana.

»  Facilitar espais de diàleg i col·laboració entre ens públics, privats i socials que 
contribueixin al desenvolupament de projectes estratègics.

Aquests principis es concreten en actuacions basades en: 

CONCERTACIÓ
Lideratge en grans acords metropolitans

COORDINACIÓ
Integració d’iniciatives i translació a escala metropolitana de projectes pilot

INCUBACIÓ
Cocreació de nous projectes

LOBBY
Influència sobre afers d’interès metropolità

THINK TANK
Prospectiva, debat i promoció de la recerca i la innovació en polítiques 
urbanes

CONTEXTUALITZACIÓ02
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Actualització del Pla Estratègic  
(Visió 2030)

Una de les raons de ser, i de l’origen de l’associació, va ser la redacció del 
Pla Estratègic. El pla estratègic vigent (Barcelona Visió 2020) va ser aprovat 
el desembre del 2010, amb un horitzó a l’any 2020. Els importants canvis 
econòmics i socials arran d’aquella data, la reinstauració de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona com a administració dotada de competències per al territori 
metropolità i la necessitat d’acomodar els diferents acords i compromisos que 
s’han anat signant en els darrers anys van dur a la conclusió que calia redactar 
un nou pla en comptes d’actualitzar el pla existent. 

El procés d’elaboració del nou pla va tenir una primera fase en el període 
2014/15, en la qual es va fer una tasca de diagnosi i que va quedar reflectida en 
la realització d’una vintena de papers de treball (“Papers 2025”). 

En el període 2016 i 2017 es va decidir, mitjançant un procés de contrast, la 
definició de l’eix central (“lmpulsar el progrés social i econòmic basat en la 
innovació i la sostenibilitat per reduir les desigualtats i la segregació urbana”) 
i dels pilars estratègics (Metròpoli resilient, Metròpoli pròspera, Metròpoli 
cohesionada). 

Al llarg del 2018 s’ha fet un desplegament d’aquesta proposta alimentada per la 
documentació dels Papers 2025, altres estudis i informes fets per l’AMB i l’IERMB,  
les diferents agendes urbanes i estudis que han anat apareixent de diferents 
stakeholders de la metròpoli. Aquesta proposta ha quedat cristal·litzada en un 
primer esborrany de document de bases que se seguirà treballant durant el 2019.

02

Actualització del Pla Estratègic (Visió 2030)

LA METRÒPOLI 
PRÒSPERA

LA METRÒPOLI 
COHESIONADA

LA METRÒPOLI 
RESILIENT
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El 30è aniversari del PEMB

El 2018 ha estat un any important per al PEMB perquè ha complert 30 anys des 
de la seva creació el 1988 a impuls de l’Ajuntament de Barcelona. Per celebrar-
ho, s’han organitzat un conjunt d’activitats que van concloure el novembre amb 
la celebració del Consell General, en què es va destacar el paper de la recerca 
i la innovació —en especial, dels parcs científics— en el desenvolupament de la 
Barcelona metropolitana.

Les activitats que han format part d’aquesta commemoració han estat:

»  Segona edició del Postfutura, que va continuar amb el curs El futurs del 
futur, en el marc de l’escola d’estiu de la Fundació Blanquerna.

»  Curs Repensar la planificació estratègica local, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona.

»  La concessió de la Beca Santacana, destinada a projectes d’investigació sobre 
temes urbans.

»  El Consell General, en què es va fer un repàs de la trajectòria realitzada 
durant aquests 30 anys i es va atorgar la Beca Santacana en memòria de 
Francesc Santacana, que va coordinar el Pla durant més de 25 anys.

02

El 30è aniversari del PEMB

projectant 
la Barcelona 
del futur 

https://pemb.cat/ca/noticies/la_segona_edicio_de_postfutura_serveix_per_reflexionar_al_voltant_dels_diferents_relats_sobre_el_futur_i_la_capacitat_de_lesser_huma_per_influirhi/171/
https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_sera_aquest_mes_de_juliol_la_capital_de_la_prospectiva_gracies_a_una_escola_destiu_de_la_fundacio_blanquerna_el_cppfs_i_el_pemb/153/
https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_sera_aquest_mes_de_juliol_la_capital_de_la_prospectiva_gracies_a_una_escola_destiu_de_la_fundacio_blanquerna_el_cppfs_i_el_pemb/153/
https://pemb.cat/ca/agenda/actes_pemb/curs_repensar_la_planificacio_estrategica_local/133/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_convoca_la_ii_edicio_de_la_beca_francesc_santacana_sobre_projectes_dinvestigacio_de_temes_urbans/228/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pla_estrategic_metropolita_de_barcelona_fa_30_anys/197/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_convoca_la_ii_edicio_de_la_beca_francesc_santacana_sobre_projectes_dinvestigacio_de_temes_urbans/228/
https://pemb.cat/ca/30-anys-pemb/30_anys_de_pla/4/
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CONSELL  
RECTOR

COMISSIÓ 
EXECUTIVA

OFICINA DE 
COORDINACIÓ

CONSELL  
TERRITORIAL

CONSELL  
GENERAL

Presidenta: Janet Sanz

Vicepresidenta de Planificació 
Estratègica de l’AMB

Coordinador general: Oriol Estela

Presidenta: Ada Colau
Per delegació: Janet Sanz 

Presidenta: Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona  
i presidenta de l’AMB 

Presidenta: Ada Colau

Alcaldessa de Barcelona  
i presidenta de l’AMB 

ESTRUCTURA
I ÒRGANS DE GOVERN03

Organigrama

Organigrama
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CONSELL GENERAL

Es pot consultar la composició del Consell General en el següent enllaç.

› Relació d’empreses que han canviat de nom: 

La Caixa » Caixabank

Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona » Gremi de Fusta i Moble

Santander Central Hispano » Grupo Santander

› Relació d’adhesions al Consell General 

Composició dels òrgans de govern

A TÍTOL PERSONAL

Joan Borràs Joan Pujol Xavier Trias

Antón Costas Cristina Real Ricard Font i Hereu

Josep M. Llop Josep M. Rañé Sixte Cambra

Albert Miralles Àngel Simón

INSTITUCIONS/EMPRESES

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona

Grupo Planeta

› Relació de baixes al Consell General 

INSTITUCIONS/EMPRESES
Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAiE)

Associació Catalana de Comerç Electrònic – CommerceNet Catalunya

Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra)

Barcelona Centre Mèdic

Consorci El Far

Federación de Entidades Empresariales de la Construcción

Grup Provincial Empresarial de Supermercats i Autoserveis de Barcelona

Santander Central Hispano

Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona

UNIT4 Business Software Ibérica, S.A.U.

A TÍTOL PERSONAL

Josep M. Abad Manuel Royes
Salvador Gabarró Domènec Tugas

03

Composició dels òrgans de govern

ESTRUCTURA
I ÒRGANS DE GOVERN

https://pemb.cat/ca/estatic/consell_general/14/
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COMISSIÓ EXECUTIVA

Es pot consultar la composició de la Comissió Executiva en el següent enllaç.

INSTITUCIONS/EMPRESES

Mercè Conesa Substitueix Sixte Cambra com a president  
del Port de Barcelona

Marc Castells Passa a ser el nou president de la Diputació  
de Barcelona

Pere Navarro Substitueix Jordi Cornet com a delegat especial  
de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona

Josep Sánchez 
Llibre

Substitució de Joaquim Gay de Montellà  
a Foment del Treball

Agustí Serra  
i Monté

En substitució de Ricard Font, com a representant  
de la Generalitat de Catalunya

Pau Relat  
i Vidal

Substitueix Josep Lluís Bonet com a president  
del Consell d’Administració de la Fira de Barcelona

S’INCORPOREN

Salvador Milà, director de l’Àrea de Presidència de l’Àrea Metropolitana               
de Barcelona

Ramon M. Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

CONSELL RECTOR

Es pot consultar la composició del Consell Rector en el següent enllaç.

› Canvis de composició durant el 2018

› Canvis de composició durant el 2018

03 ESTRUCTURA
I ÒRGANS DE GOVERN

Composició dels òrgans de govern

https://pemb.cat/ca/estatic/comissio_executiva/17/
https://pemb.cat/ca/estatic/consell_rector/15/
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OFICINA DE COORDINACIÓ

Per tal de començar a confeccionar un document per l’aniversari dels 30 anys 
del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i a dibuixar les bases del nou pla amb 
horitzó 2030, l’oficina de coordinació va incorporar la Bego F. Simón el mes de juliol. 

La tècnica especialitzada en polítiques alimentàries Marta Pons es va incorporar el 
mes d’octubre. 

I al llarg del 2018 van passar pel PEMB diversos estudiants en pràctiques: en 
Pol Tarrida, del màster en Geografia de la UAB, i en Daniel Bergamo, la Salma 
Abdelgwad i la Patricija Lisovskaja, del màster Erasmus Mundus in Global 
Markets – Local Creativities (GLOCAL). 

Addicionalment, el grup d’estudiants format per Robin Lee, Yashpriya Sharma, 
Louise Sträuli i Raquel Villero, també del màster GLOCAL, va fer un treball de 
consultoria que, sota el títol “Barcelona Metropolitan Food Lab”, va ser presentat 
el 27 de juny del 2018. 

03 ESTRUCTURA
I ÒRGANS DE GOVERN

https://pemb.cat/ca/estatic/oficina_de_coordinacio/18/
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Reunions dels òrgans de govern

› 5 d’abril del 2018

En el Consell Rector del 5 d’abril es van aprovar els comptes i la memòria d’activitats 
del 2017, i es va donar llum verda a les actuacions per al 2018 reforçant l’aposta 
per la concertació publicoprivada. 

› 27 de novembre del 2018

El 27 de novembre l’Ajuntament de Barcelona va acollir el 13è Consell General: 
“30 anys projectant la Barcelona del futur” del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, que va coincidir amb el 30è aniversari de la constitució del primer pla, el 
Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000. El coordinador general del PEMB, 
Oriol Estela Barnet, va fer un repàs a l’activitat realitzada des del darrer Consell 
General i va explicar que s’està treballant en les bases del que ha de ser el nou pla 
estratègic horitzó 2030 per tal que encaixi amb les agendes internacionals, un 
pla que aposti pel progrés social i econòmic per reduir les desigualtats a la regió 
metropolitana. També va explicar als presents que el PEMB està obert a recollir 
totes les propostes de les diferents entitats públiques i privades i de participació 
ciutadana amb l’objectiu que el nou pla es pugui aprovar el 2020. 

El Consell General va comptar amb la participació d’Ada Colau, alcaldessa de 
Barcelona i presidenta de l’Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 
que va tenir unes paraules cap al principal impulsor del PEMB, Pasqual Maragall, 
i va defensar que cal repensar i rellançar el PEMB com a espai de diàleg per  
arribar a acords però no encallar-se en el debat de la governança dels municipis 
metropolitans, deixar de veure l’AMB com una “amenaça” o “contrapoder”, i superar 
l’àmbit territorial per parlar de regió metropolitana, que és la necessitat real.

El Consell General del PEMB també va servir per retre homenatge a Francesc 
Santacana, primer coordinador general del PEMB, i als parcs científics i tecnològics, 
un dels elements més decisius en el progrés econòmic de la metròpoli. A més, es 
va fer entrega de la I Beca Santacana al seu guanyador, Giovanni Guida, pel seu 
projecte “Avaluació de processos i resultats dels models d’accés a l’habitatge per 
a persones vulnerables a l’entorn urbà de Barcelona”.

› 29 de novembre del 2018

La Comissió Executiva del PEMB es va reunir el 29 de novembre.

03 ESTRUCTURA
I ÒRGANS DE GOVERN

Reunions dels òrgans del govern

https://pemb.cat/ca/noticies/el_consell_rector_del_pemb_dona_llum_verda_a_les_actuacions_per_al_2018_reforsant_laposta_per_la_concertacio_publicprivada/148/
https://pemb.cat/ca/publicacions/memoria_dactivitats_2017/100/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pla_estrategic_metropolita_de_barcelona_presenta_les_bases_per_un_nou_pla_en_el_seu_30e_aniversari/200/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pla_estrategic_metropolita_de_barcelona_presenta_les_bases_per_un_nou_pla_en_el_seu_30e_aniversari/200/
https://pemb.cat/ca/publicacions/i_pla_estrategic_economic_i_social_2000/35/
https://pemb.cat/ca/publicacions/i_pla_estrategic_economic_i_social_2000/35/
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PER TEMÀTIQUES

Durant el 2018 el PEMB ha continuat treballant en diferents línies prioritàries. En 
aquest sentit cal destacar: 

POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES

Aquesta línia de treball, iniciada el 2017, aspira a l’impuls d’una política 
alimentària metropolitana i la concreció d’un pla de treball que inclogui el 
diagnòstic del sistema alimentari metropolità, el mapa d’actors i iniciatives 
alimentàries, i la definició d’un objectiu comú i d’uns principis bàsics per a una 
estratègia alimentària a escala metropolitana.

Fruit d’aquest objectiu han sorgit una sèrie d’iniciatives en les quals el PEMB 
actua com a facilitador, promotor o incubador de projectes, i que s’han anat 
desenvolupant al llarg del 2018.

REUNIONS DE TREBALL04

Reunions dels òrgans del govern

Centre d’intercanvi d’aliments de proximitat (CIAP)

L’objectiu d’aquest projecte és la creació d’un hub alimentari per a 
productors locals sense intermediació. Ha estat impulsat per l’Ajuntament 
de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, 
Mercabarna, el Parc Agrari del Baix Llobregat i el PEMB, que s’ha encarregat 
de la incubació del projecte que ja havia iniciat el 2017.

El 6 d’abril es va avançar el procés de creació del CIAP  a l’Espai d’Intel·ligència 
Col·lectiva Divers de l’Ajuntament de Barcelona, entre diversos projectes 
que es desenvolupen actualment en el marc de l’estratègia d’impuls de la 
política alimentària de Barcelona. Durant el 2018, a més, s’han dut a terme 
dues sessions de facilitació, una vintena d’entrevistes a stakeholders i s’ha 
elaborat un primer document de propostes que va presentar-se al grup 
impulsor el 18 de desembre de 2018. 
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04

Per temàtiques

REUNIONS DE TREBALL
PER TEMÀTIQUES

Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona

L’objectiu d’aquesta proposta és definir un posicionament compartit i 
uns compromisos envers una alimentació de major qualitat per a tothom, 
seguint el Pacte de polítiques alimentàries urbanes de Milà. 

La Carta, que té com a destinataris els municipis i actors del sistema 
alimentari metropolità, està impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, 
l’AMB, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’IERMB. 

Al llarg del 2018 s’han dut a terme diverses reunions en les quals el PEMB ha 
actuat com a facilitador, i s’han visitat altres iniciatives i projectes de la regió 
metropolitana vinculats a les polítiques alimentàries com ara Arran de Terra, 
a Collserola, una associació que treballa en els àmbits agroalimentari i del 
desenvolupament local des de la perspectiva de l’Agroecologia i la sobirania 
alimentària, o el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la 
Generalitat de Catalunya (CADS), per conèixer la seva estratègia “Mengem 
Futur” per un sistema alimentari productiu, sostenible, resilient, saludable, 
responsable i d’accés universal a Catalunya.

El 6 de juny de 2018 va dur-se a terme una primera presentació de la 
CARM en el marc del projecte Life Clinomics i el seu curs “L’adaptació 
de l’agricultura al canvi climàtic i el paper clau dels ajuntaments”, i el 29 
d’octubre va presentar-se un primer esborrany de la Carta Alimentària de la 
Regió Metropolitana de Barcelona a la Comissió Executiva del PEMB.
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ENCAIX DEL PLA ESTRATÈGIC AMB ELS TREBALLS DEL NOU PDU METROPOLITÀ 

L’elaboració del PDU metropolità coincident en el temps amb el procés 
d’elaboració del nou pla estratègic metropolità brinda l’oportunitat d’assegurar 
que es comparteix una visió estratègica entre aquests dos processos que són 
pilars clau del territori metropolità de cara al futur, és a dir, que es promou un 
treball en paral·lel que contribuirà a la coherència tant de redacció d’ambdós 
plans com a la coherència estratègica global a l’hora de l’execució futura de les 
polítiques públiques de desenvolupament i gestió del territori metropolità.

El PEMB, com a plataforma de concertació socioeconòmica territorial i espai 
obert a la participació dels actors metropolitans, té dos objectius clau de la 
coordinació en l’elaboració del Pla i del PDUM:

»  Obertura de debats a realitzar cap a agents, persones i entitats, tant públics 
com privats, que vagin més enllà dels pròpiament lligats a la gestió del territori: 
econòmics, socials, de treball cooperatiu o comunitari, o relacionats amb els 
drets de les persones i les desigualtats. 

»  Ampliació de l’àmbit territorial de debat a la Regió Metropolitana de Barcelona, 
superant els límits administratius del PDUM i aconseguint una visió àmplia 
del territori del conjunt metropolità respecte dels temes clau.

Durant el 2018 i al llarg de diverses reunions amb agents metropolitans, des 
del PEMB s’han conceptualitzat els temes estratègics clau compartits entre 
el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 2030 i el PDUM, i s’han identificat 
i territorialitzat els reptes transversals en relació amb les desigualtats i les 
condicions que poden afavorir el progrés social i econòmic.

04

Per temàtiques

REUNIONS DE TREBALL
PER TEMÀTIQUES
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ESPAI DE REFLEXIÓ SOBRE EL FET METROPOLITÀ

L’espai de reflexió sobre el fet metropolità és un espai de reflexió i proposta 
sobre l’evolució futura del govern metropolità, en el qual participen persones 
expertes en polítiques metropolitanes. En aquest programa, impulsat per l’AMB, 
el paper del PEMB ha estat principalment de coordinació i relatoria.

El grup es va constituir a mitjan 2017, amb l’objectiu de detectar les necessitats 
en termes de governança política, tècnica i administrativa de l’àrea metropolitana 
de Barcelona i de dur a terme la diagnosi institucional de l’AMB i la seva capacitat 
d’actuació governamental per al conjunt del territori i la societat.

Al llarg d’aquest procés s’han dut a terme 12 reunions, en què s’han abordat temes 
com: les diferents escales metropolitanes (contínuum urbà, AMB, RMB, etc.) i les 
seves implicacions en termes de governança, la planificació de xarxes de serveis i 
de la infraestructura verda, l’activitat econòmica i la seva distribució pel territori, 
estratègies de desenvolupament econòmic i creixement inclusiu, les desigualtats 
socials i territorials des de la perspectiva metropolitana; el sistema fiscal i de 
finançament metropolità, la governança institucional de l’AMB i les relacions amb 
els municipis, la ciutadania i identitat metropolitanes, i la participació democràtica.

Durant el 2018 també s’han convidat experts o representants d’altres metròpolis 
europees per conèixer les seves experiències de configuració i administració. 
Concretament s’han realitzat les següents col·laboracions: 

» Andy Burnham - Greater Manchester (23 de gener del 2018)
» Andreas Hildenbrand Schied - Metròpolis alemanyes (8 de febrer del 2018)
» Alessandro del Piano - La construcció metropolitana de la Città 

Metropolitana de Bologna (3 de maig del 2018)

04 REUNIONS DE TREBALL
PER TEMÀTIQUES

Per temàtiques

https://pemb.cat/ca/noticies/colau_i_burnham_coincideixen_en_situar_les_ciutats_i_les_seves_metropolis_com_a_peces_clau_per_abordar_reptes_com_la_lluita_contra_el_canvi_climatic_i_les_desigualtats/138/
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

Des de l’aprovació i ratificació de l’Agenda 2030, el 2015, hi ha hagut un interès 
creixent entre algunes administracions catalanes per anar incorporant els 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a guies en el disseny de les 
polítiques i estratègies a desenvolupar, així com per adaptar la bateria d’indicadors 
proposats a les necessitats d’informació/avaluació i als recursos disponibles.
 
Vista la necessitat, i després d’una sèrie de reunions internes introductòries 
en aquesta temàtica, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es va plantejar 
desenvolupar un projecte de treball per disposar d’una bateria adequada 
d’indicadors locals de compliment dels ODS que va iniciar-se durant el 2018 
però que s’acabarà de desenvolupar durant el 2019. Per aquest motiu es va dur a 
terme una reunió, el 22 d’octubre, entre alguns membres del Gabinet Tècnic del 
PEMB i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat 
de Catalunya (CADS), òrgan encarregat del desplegament dels ODS a Catalunya. 

SALARI I RENDES BÀSIQUES DE LA CIUTAT

El secretari tècnic del PEMB, David Rodríguez, va formar part del grup de treball 
promogut pel Consell Econòmic i Social de Barcelona, que va elaborar i aprovar 
l’Informe sobre Salari i Rendes Bàsiques de la Ciutat el 2 de juliol de 2018. En 
aquest informe es volia fer una reflexió, basada en evidències internacionals,  
sobre la conveniència d’establir un salari mínim, així com la seva quantia, i la  
seva relació amb el cost de la vida. Així mateix, s’incidia en l’àmbit territorial que 
hauria de tenir i en els elements a tenir en compte (econòmics i legals) en una 
hipotètica implementació. 

Una de les principals constatacions de l’informe és que un hipotètic salari mínim 
hauria de tenir una escala que supera la ciutat de Barcelona, i que hauria de ser 
fruit d’un procés de concertació entre representants empresarials i sindicals. Una 
de les recomanacions de l’informe era precisament l’establiment de mecanismes 
de coordinació amb organismes de caràcter metropolità, per traslladar els debats 
i les propostes a l’escala metropolitana. En aquest sentit, el PEMB s’ha ofert com a 
espai per poder dur a terme aquest procés de diàleg i coordinació.

04

Per temàtiques

REUNIONS DE TREBALL
PER TEMÀTIQUES
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PER MUNICIPIS

Durant el 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va iniciar els treballs 
en el Pla Estratègic de la comarca. És per aquest motiu que, el 22 de març, el 
coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar en una sessió 
de treball sobre la diagnosi estratègica del territori en la qual van detectar-se 
molts reptes compartits a escala metropolitana: mobilitat, indústria, espais 
naturals i agraris o habitatge, i es va qüestionar què calia fer perquè la comarca 
del Vallès Oriental pugui participar més dels debats i projectes metropolitans. 

AMB INSTITUCIONS

Amb motiu dels canvis en la composició del Consell Rector que van tenir lloc 
durant el 2018, el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va reunir-
se amb alguns dels membres amb l’objectiu d’exposar les línies de treball del 
PEMB i definir i reflexionar sobre àmbits d’actuació i estratègies a seguir que 
requereixen implicació i col·laboració entre diferents actors i institucions de 
l’àmbit metropolità de Barcelona. 

Concretament, Estela va reunir-se amb Mercè Conesa, substituta de Sixte 
Cambra en la presidència del Port de Barcelona; Pere Navarro, substitut de 
Jordi Cornet com a delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca 
de Barcelona, i Miquel Forns, substitut de Mercè Conesa en la presidència de la 
Diputació de Barcelona. Totes tres reunions van tenir lloc el setembre de 2018.

04

Per Municipis i amb institucions

REUNIONS DE TREBALL
PER MUNICIPIS I AMB INSTITUCIONS
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INCREMENT D’ACTIVITATS I NOUS FORMATS DEL RACÓ DE #REPENSAR  
Teatrefòrum i exposició-debat 

AGRUPACIÓ EN CICLES

Esmorzars estratègics dedicats a tractar sobre els elements essencials 
per a la vida i per a la resiliència del territori metropolità (aire, aigua, 
aliment, energia i habitatge) iniciats el 2017 i continuats durant el 2018, i 
el cicle de #La Metro: “Treballar en la ciutat del segle xxi”.

INCLUSIÓ D’ACTIVITATS DEL PEMB EN ALTRES INICIATIVES 

Com la Mobile Week Barcelona, que, per primera vegada, ha inclòs en el 
seu programa dues activitats fora de Barcelona: un racó de #Repensar 
a l’Hospitalet i una #Metro a Sant Adrià de Besòs. Així mateix, el curs 
“Repensar la planificació estratègica local”, coorganitzat amb la Diputació 
de Barcelona i en el marc del CUIMPB, que ha format part del programa 
d’activitats de la Smart City Week.

AMPLIACIÓ DE L’ÀREA GEOGRÀFICA ON ES REALITZEN LES ACTIVITATS 
Sobretot gràcies a la #Metro, que es fa en diferents municipis de l’àrea 
metropolitana.

AUGMENT D’INSCRIPCIONS

Encara que resulta difícil fer una mitjana perquè el format de les activitats 
és força divers, es podrien definir dades com les següents:

MANTENIMENT I NOVES COL·LABORACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS 

Diputació de Barcelona, Xarxa de Biblioteques de Barcelona, Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, CIDEU, Plataforma d’Aprofitem els Aliments, 
Ouishare, l’IND+Club i les beques IND+I Science de Viladecans...

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB
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Petit format i accés restringit 
(dinars temàtics, tombs per la metròpoli) 15/20 INSCRITS

Format mitjà  
(Racó de #Repensar) 50/70 INSCRITS

Gran format  
(esmorzars estratègics) 80/100 INSCRITS

Cursos 100/150 INSCRITS

Consell General +150 INSCRITS
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05ACTIVITATS DEL PEMB05
ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB

ESMORZARS ESTRATÈGICS

Els esmorzars estratègics són una de les activitats periòdiques més antigues del 
PEMB. Es  van iniciar el 2011 amb l’objectiu de presentar o debatre sobre projectes 
destacats o temes d’interès metropolità. Es fan amb la col·laboració de Roca 
Barcelona Gallery.

Com a continuació del cicle d’esmorzars estratègics iniciats el 2017 
dedicats a tractar sobre els elements essencials per a la vida i que 
determinen la capacitat resilient d’un territori (aire, aigua, aliment, 
energia i habitatge), tant des del punt de vista d’estratègies com de 
les polítiques que s’hi relacionen, el gener del 2018 es va dedicar un 
esmorzar a parlar d’energia.

En aquest debat, en què hi van intervenir Elisa Linares, de Som 
Energia, i Cristina Castells, directora de l’Agència Local d’Energia,  
es va plantejar la importància d’adoptar una visió a escala 
metropolitana pel que fa a la comercialitzadora i el gran potencial 
del sòl industrial per a la transició de model energètic com a reptes 
de futur.

19/01/2018

Activitats periòdiques del PEMB

Gestionar l’energia a la metròpoli: eficiència, estalvi  
i accés garantit
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https://pemb.cat/ca/noticies/el_model_energetic_al_centre_de_la_planificacio_urbana_una_necessitat_que_sha_debatut_durant_el_15e_esmorzar_estrategic_del_pemb/137/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_model_energetic_al_centre_de_la_planificacio_urbana_una_necessitat_que_sha_debatut_durant_el_15e_esmorzar_estrategic_del_pemb/137/
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Carlos Cuffi, director de 5G Barcelona, i Lluïsa Marsal, directora de 
Blokchain Catalunya i representant de l’Institut Català d’Energia- 
ICAEN, van ajudar a entendre millor què són les tecnologies 5G i 
Blockchain, així com les iniciatives que s’estan duent a terme a 
Barcelona en el seu desenvolupament. Una de les conclusions del 
debat va ser que Barcelona té el potencial necessari per esdevenir 
un referent en aquestes dues tecnologies.

11/05/2018

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ESMORZARS ESTRATÈGICS

Activitats periòdiques del PEMB

Metròpolis digital:  
Barcelona i les tecnologies 5G i Blockchain

https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_te_el_potencial_per_esdevenir_referent_en_tecnologies_5g_i_blockchain_conclusio_de_lesmorzar_estrategic_metropolis_digital/152/
https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_te_el_potencial_per_esdevenir_referent_en_tecnologies_5g_i_blockchain_conclusio_de_lesmorzar_estrategic_metropolis_digital/152/
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En aquest esmorzar, en què hi van participar la responsable de 
Desenvolupament de Negoci Ferroviari i Logística d’Eurecat, Laia 
Garriga; el membre de l’equip impulsor de PostCarCity, John 
Etherington, i el director de Concessions i Transformació d’Abertis 
Autopistes, Xavier Serra, es va debatre sobre les tendències, els 
impactes, les opcions i les conseqüències del sistema de pagament 
per ús en el finançament de la xarxa viària i la reducció de les 
externalitats del transport privat motoritzat. 

Una de les conclusions a què es va arribar és que els peatges 
poden ser un bon instrument per a la reducció del transport privat 
motoritzat (TPM) però que el repte està a aconseguir que les 
administracions es posin d’acord, tant a l’hora de definir el nou 
model de finançament de la nostra xarxa viària com pel que fa a la 
seva implementació i gestió.  

14/12/2018

Activitats periòdiques del PEMB

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ESMORZARS ESTRATÈGICS

El futur del vehicle privat a la regió metropolitana  
de Barcelona: model de peatges a les grans vies

https://pemb.cat/ca/noticies/el_major_repte_de_cara_al_nou_model_de_peatges_es_lacord_entre_administracions_conclusio_del_17e_esmorzar_estrategic_del_pemb/202/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_major_repte_de_cara_al_nou_model_de_peatges_es_lacord_entre_administracions_conclusio_del_17e_esmorzar_estrategic_del_pemb/202/
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EL RACÓ DE #REPENSAR

Les activitats periòdiques del Racó de #Repensar estan plantejades com a 
sessions de reflexió conjunta al voltant d’un producte cultural, bé sigui un llibre, 
una exposició, un documental o una obra de teatre. Una de les característiques 
del Racó de #Repensar és que es posa el focus en la participació dels assistents 
per tal que puguin donar la seva opinió i contrastar-la amb la de les persones 
expertes convidades.

La investigadora del Centre d’Anàlisi Econòmica i Polítiques Socials 
de la UB, Ció Patxot; el director de Planificació i Innovació de l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Lluís Torrens; la 
secretària de Polítiques Socials d’UGT Catalunya, Enriqueta Duran, 
i la periodista feminista de l’Asociación Civil Comunicación para la 
Igualdad, Sarah Babiker, van participar en aquest cinefòrum. 

Es va projectar el documental Free Lunch Society de l’austríac 
Christian Tod com a punt de partida per debatre sobre les 
implicacions econòmiques i socials de la renda bàsica universal. 
Alguns dels temes plantejats en la sessió van ser la compatibilitat 
entre la renda bàsica garantida i l’estat del benestar, la 
importància de l’habitatge a l’hora de fer polítiques de renda, la 
necessitat de complementar aquesta iniciativa amb altres de 
gènere, socialització, atenció a la dependència i empoderament, o 
la cultura del treball i l’ús del temps lliure.

25/01/2018

Activitats periòdiques del PEMB

Cinefòrum. 
Renda bàsica: quin treball? Quina societat? Quina vida?
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ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
EL RACÓ DE #REPENSAR

https://pemb.cat/ca/noticies/la_compatibilitat_amb_lestat_del_benestar_i_les_implicacions_en_la_cultura_del_treball_centren_el_debat_del_cineforum_sobre_renda_basica_universal/139/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_compatibilitat_amb_lestat_del_benestar_i_les_implicacions_en_la_cultura_del_treball_centren_el_debat_del_cineforum_sobre_renda_basica_universal/139/
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La visita guiada a l’exposició “Després de la fi del món” del CCCB 
va servir com a marc per al debat sobre el paper de la ciència, la 
tecnologia i els governs a l’hora de dissenyar un futur sostenible 
per al planeta i les persones. En el debat, conduït per l’expert en 
prospectiva Jordi Serra, hi van participar el filòsof de la ciència 
i escriptor Jordi Pigem, i l’ambientòloga i coordinadora de 
campanyes a Climate Tracker, Anna Pérez, per plantejar el tema 
des de dues perspectives diferents. La conclusió a què es va arribar 
és la necessitat de prendre consciència que cal un canvi immediat 
en l’statu quo si es vol evitar un canvi d’era amb conseqüències 
traumàtiques per als éssers vius i el planeta. 

07/02/2018

Activitats periòdiques del PEMB

Visita guiada a exposició + debat. 
El futur no espera: hi arribarem a temps? L’ésser humà,  
la ciència i la tecnologia abans de la fi del món
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EL RACÓ DE #REPENSAR

https://pemb.cat/ca/noticies/la_urgencia_en_canviar_lestil_de_vida_tema_de_debat_del_raco_de_repensar_al_voltant_de_lexposicio_despres_de_la_fi_del_mon/141/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_urgencia_en_canviar_lestil_de_vida_tema_de_debat_del_raco_de_repensar_al_voltant_de_lexposicio_despres_de_la_fi_del_mon/141/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_urgencia_en_canviar_lestil_de_vida_tema_de_debat_del_raco_de_repensar_al_voltant_de_lexposicio_despres_de_la_fi_del_mon/141/
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Gràcies a la col·laboració del PEMB, el 2018 ha estat el primer any en 
què dues activitats de la Mobile Week Barcelona s’han fet a diferents 
municipis de l’àrea metropolitana: la presentació del llibre de Boyd 
Cohen a l’Hospitalet de Llobregat i #LaMetro del cicle  “Treballar en 
la ciutat del segle xxi. Com treballarem? que es va fer a Sant Adrià 
de Besòs.

En aquest Racó de #Repensar realitzat a l’Hospitalet, Boyd Cohen 
va presentar el seu llibre Post-Capitalist Entrepreneurship: 
Startups for the 99%, que ha permès parlar sobre l’emprenedoria. 
En el debat, moderat per la cofundadora de LabCoop Guernica 
Facundo, i que va comptar amb la intervenció de l’economista 
i coordinadora de l’Institut d’Emprenedoria de Barcelona, 
Aïda Bravo, i el CEO de Barcelona Tech City, Miquel Martí, es va 
concloure que la tecnologia democratitza i fa més accessible 
l’emprenedoria. 

21/02/2018

Activitats periòdiques del PEMB

Presentació de llibre. Emprendre a la ciutat del segle xxi
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EL RACÓ DE #REPENSAR

https://pemb.cat/ca/noticies/la_mobile_week_barcelona_es_descentralitza_per_primera_vegada_a_dos_municipis_metropolitans_gracies_a_la_collaboracio_del_pemb/140/
https://pemb.cat/ca/noticies/cal_definir_un_nou_pacte_social_que_respongui_a_les_noves_condicions_del_mon_del_treball_conclusio_del_debat_de_la_6a_edicio_de_lametro/145/
https://pemb.cat/ca/noticies/cal_definir_un_nou_pacte_social_que_respongui_a_les_noves_condicions_del_mon_del_treball_conclusio_del_debat_de_la_6a_edicio_de_lametro/145/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_tecnologia_democratitza_i_fa_mes_accessible_lemprenedoria_una_de_les_conclusions_del_raco_de_repensar_sobre_la_presentacio_del_darrer_llibre_de_boyd_cohen/144/
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El documental Just eat it, en què una parella sobreviu durant 
sis mesos amb el menjar que malbaraten els supermercats, 
va permetre reflexionar sobre la necessitat de trobar mesures 
col·lectives per reduir el malbaratament en tota la cadena 
alimentària. Algunes de les idees plantejades van ser la necessitat 
de canviar lleis, normatives i hàbits de consum, però sobretot tenir 
una mirada global sobre tot el sistema alimentari per reduir i evitar 
el malbaratament en totes les baules de la cadena alimentària.

En el debat hi van participar Diana Reinoso, del Centre de Recerca 
en Economia i Desenvolupament Agroalimentari; Marta Guadalupe 
Rivera, de la càtedra en Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la 
Universitat de Vic; Gaby Susanna, de la Plataforma Aprofitem els 
Aliments; Xènia Elias, de la Xarxa d’Aliments de Sants i membre 
de l’Associació Zero Waste BCN, i Míriam González, de l’Agència 
Catalana de Residus. Després del cinefòrum, els assistents van 
poder fer un tast de productes alimentaris reaprofitats.

13/06/2018

Activitats periòdiques del PEMB

Cinefòrum. Aprofitar aliments per a un planeta  
i una societat millors

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
EL RACÓ DE #REPENSAR
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https://pemb.cat/ca/noticies/el_raco_de_repensar_al_voltant_del_documental_just_eat_it_reflexiona_sobre_la_necessitat_de_trobar_mesures_collectives_per_reduir_el_malbaratament_en_tota_la_cadena_alimentaria/159/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_raco_de_repensar_al_voltant_del_documental_just_eat_it_reflexiona_sobre_la_necessitat_de_trobar_mesures_collectives_per_reduir_el_malbaratament_en_tota_la_cadena_alimentaria/159/
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Per primera vegada, es va triar una obra de teatre —En alquiler, 
dirigida i protagonitzada per Verònica Pallini—, per debatre sobre 
l’augment dels preus de lloguer a les grans ciutats i com garantir 
l’accés a l’habitatge. 

En el debat hi van participar Xavier Anzano, director d’Habitatge 
de l’empresa municipal d’habitatge del Prat de Llobregat; 
Aitor Tarradelles, representant del Sindicat de Llogaters; 
Donato Muñoz, director general de CEVASA; Anna Vergés, cap 
de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, i Veronica Pallini, 
antropòloga i directora de Porta4. Tots ells van coincidir en la 
manca de coordinació i comunicació a escala metropolitana i la 
necessitat de posar damunt la taula propostes més concretes per 
garantir el dret a l’habitatge.

Activitats periòdiques del PEMB

09/10/2018

Teatrefòrum. Garantir l’accés a l’habitatge:  
reptes i propostes

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
EL RACÓ DE #REPENSAR
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https://pemb.cat/ca/noticies/una_estrategia_conjunta_metropolitana_i_mesures_mes_contundents_en_habitatge_el_mes_reclamat_al_primer_teatreforum_organitzat_pel_pemb/188/
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En el marc de la col·laboració entre el PEMB i el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, es van coorganitzar les Jornades 
“Urbanisme i gènere: existeix l’urbanisme feminista?”, que van 
incloure un cinefòrum.  A partir del documental The Human Scale, 
en què l’arquitecte Jan Gehl mostra com les ciutats modernes 
repel·leixen la interacció humana i argumenta que podem construir 
ciutats tenint en compte les necessitats humanes, es va parlar 
sobre urbanisme i gènere.

De la intervenció de les persones expertes convidades —Veva Català, 
del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat; Blanca Valdivia, 
membre del Col·lectiu Punt 6; Maria Comelles, activista cultural, 
i Javier Fraga, soci de Raons Públiques— es va extreure que la 
incorporació de la perspectiva de gènere en l’urbanisme és un dels 
vectors essencials per aconseguir la humanització de les ciutats, 
fent-les més habitables.

22/11/2018 23/11/2018

Activitats periòdiques del PEMB

Cinefòrum. Urbanisme i gènere: existeix l’urbanisme feminista?

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
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https://pemb.cat/ca/noticies/el_raco_de_repensar_del_pemb_aborda_urbanisme_i_genere_a_partir_del_documental_the_human_scale/199/
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La presentació del llibre Escuchar y transformar la ciudad, de la mà 
de Jon Aguirre i Jorge Arévalo, fundadors de l’estudi d’arquitectura 
Paisaje Transversal, que ha redactat el llibre, ha permès debatre 
sobre participació ciutadana i treball en projectes compartits com 
a elements clau per a la regeneració urbana de les ciutats. El llibre 
fa una reflexió teòrica i exposa diferents casos d’estudi sobre nous 
models d’intervenció urbanística i arquitectònica associats a tres 
escales diferents: l’espai públic, la ciutat i els seus barris, i el territori.

A més dels autors, en la sessió hi van intervenir Laia Torras, directora 
de projectes estratègics de Foment de Ciutat, i Fidel Vázquez, 
director de Serveis de Planificació Territorial de l’Ajuntament de 
Gavà, que van explicar alguns projectes basats en la metodologia 
que exposa el llibre.

18/12/2018

Presentació de llibre. Transformar la ciutat per millorar la vida

Activitats periòdiques del PEMB
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ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
EL RACÓ DE #REPENSAR

https://pemb.cat/ca/noticies/el_raco_de_repensar_aborda_la_transformacio_de_la_ciutat_per_millorar_la_vida_i_la_presentacio_del_llibre_de_paisaje_transversal/203/
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LA METROPOLITANA, TERTÚLIA AMB ESPUMA (#LAMETRO)

Durant el 2018, el PEMB ha continuat amb una de les seves activitats periòdiques 
més recents i que té per objectiu estendre l’espai de diàleg a diferents municipis 
metropolitans: #LaMetro, que s’organitza conjuntament amb institucions de 
diferents municipis i que es caracteritza pel seu caire informal, en forma de tertúlia. 
Diversos experts hi intervenen per tractar d’algun tema d’interès metropolità i 
fomentar el debat entre els assistents. Amb l’objectiu de donar a conèixer projectes 
locals, la tertúlia s’acompanya d’una cervesa artesana del municipi on es fa la sessió.

Els debats de #LaMetro estan moderats per la sociòloga Carolina Costa, de 
Prisma Urbà.

22/02/2018

Cicle “Treballar en la ciutat del segle xxi. Com treballarem? Del 
lloc de treball a la plataforma”

De la mateixa manera que la presentació del llibre de Boyd Cohen 
que es va fer en una trobada del Racó de #Repensar, aquesta 
segona sessió de #LaMetro del cicle “Treballar en la ciutat del segle 
xxi” (la primera s’havia dut a terme durant el 2017) titulada “Com 
treballarem? Del lloc de treball a la plataforma” també formava part 
del programa de la Mobile Week Barcelona. Aquesta Metro es va 
fer al Museu d’Història de la Immigració de Catalunya i va comptar 
amb la presència de l’alcalde del municipi, Joan Callau.

De les intervencions de les persones convidades (Jordi Serrano, soci 
fundador del Future for Work Institute, l’Ariadna Trillas, periodista i 
redactora de la revista Alternativas Económicas) i la intervenció dels 
assistents, es va concloure que cal definir un nou pacte social que 
respongui a les noves condicions del món del treball.

Activitats periòdiques del PEMB

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
LA METROPOLITANA, TERTÚLIA AMB ESPUMA (#LAMETRO)
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https://pemb.cat/ca/noticies/cal_definir_un_nou_pacte_social_que_respongui_a_les_noves_condicions_del_mon_del_treball_conclusio_del_debat_de_la_6a_edicio_de_lametro/145/
https://pemb.cat/ca/noticies/cal_definir_un_nou_pacte_social_que_respongui_a_les_noves_condicions_del_mon_del_treball_conclusio_del_debat_de_la_6a_edicio_de_lametro/145/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_tecnologia_democratitza_i_fa_mes_accessible_lemprenedoria_una_de_les_conclusions_del_raco_de_repensar_sobre_la_presentacio_del_darrer_llibre_de_boyd_cohen/144/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_mobile_week_barcelona_es_descentralitza_per_primera_vegada_a_dos_municipis_metropolitans_gracies_a_la_collaboracio_del_pemb/140/
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En aquesta nova sessió del cicle “Treballar en la ciutat del segle 
xxi” de #LaMetro titulada “Qui treballarà? Persones o robots” 
hi van participar Conxi Pérez Andreu, enginyera informàtica i 
vicedegana de rols professionals TIC i CIO a l’empresa del Col·legi 
Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, i l’enginyer i filòsof, 
Gabriel Fernández, professor de la Universitat Internacional de 
Catalunya. La necessitat d’adaptar el model educatiu al nou context 
marcat per l’aparició de més feines robotitzades va ser una de les 
conclusions del debat.

31/05/2018

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
LA METROPOLITANA, TERTÚLIA AMB ESPUMA (#LAMETRO)
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Cicle “Treballar en la ciutat del segle xxi.
Qui treballarà? Persones o robots?”

https://pemb.cat/ca/noticies/la_necessitat_dadaptar_el_model_educatiu_al_context_marcat_per_laparicio_de_feines_robotitzades_una_de_les_conclusions_del_debat_de_lametro/155/
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UN TOMB PER LA METRÒPOLIS

El 2017 el PEMB ja va recuperar una de les seves activitats tradicionals, el “Tomb 
per la metròpolis”, visites a espais o projectes rellevants de l’àrea metropolitana 
que s’han mantingut durant el 2018 amb l’objectiu de donar-los a conèixer 
als membres de l’oficina de coordinació i als associats per compartir reptes 
en clau metropolitana, aconseguir més arrelament al territori i crear identitat 
metropolitana. 

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
UN TOMB PER LA METRÒPOLIS

21/03/2018

Visita al Parc Científic de la Universitat de Barcelona

L’equip de l’oficina de coordinació del PEMB va visitar el Parc 
Científic de la Universitat de Barcelona, una infraestructura de 
100.000 m2 especialitzats per tal de convertir-se en un referent 
de la recerca en ciències de la vida apostant per la recerca en 
biotecnologia, desenvolupament de dispositius mèdics i salut en 
l’àmbit de l’esport. Projectes de futur que cal compartir sobre la 
base de la quàdruple hèlix (universitat, administracions públiques, 
empreses i ciutadania).

Activitats periòdiques del PEMB
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En el marc de les X Jornades Ciutats Creatives Kreanta, el PEMB va 
organitzar juntament amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern una 
visita comentada a la Colònia Güell i la Cripta Gaudí, un dels projectes 
de turisme cultural més destacats del Baix Llobregat pel seu impacte 
en el desenvolupament turístic i econòmic de la comarca.

19/10/2018

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
UN TOMB PER LA METRÒPOLIS

Activitats periòdiques del PEMB
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Visita a la Colònia Güell i la Cripta Gaudí

https://pemb.cat/ca/noticies/turisme_cultural_oportunitat_clau_de_la_futura_barcelona_metropolitana/190/
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DINARS TEMÀTICS

Els dinars temàtics són activitats en petit format que aprofiten l’estada 
d’una persona experta a Barcelona per posar damunt la taula temes d’interès 
metropolità o plantejar-ne d’altres que no solen ser tractats en els fòrums de 
debat de gran format.

25/04/2018

Com podem traslladar els ODS a les ciutats?

En aquest dinar temàtic, l’antropòloga i arquitecta de la xarxa mundial 
de Ciutats i Governs Locals Units (UCLG) Lina Gast va presentar els 
mòduls d’aprenentatge, desenvolupats per l’UCLG, orientats a la 
construcció de capacitats dels governs locals i regionals en relació 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Algunes de les qüestions que es van debatre amb la vintena 
d’assistents van ser: quin recorregut tenen els ODS? Com es passa 
de la definició dels ODS a una implicació real dels governs locals? 
Com s’assoleix el seu compromís? Quin paper i quines dificultats 
poden tenir les ciutats davant els Estats?

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
DINARS TEMÀTICS

Activitats periòdiques del PEMB

D
IN

AR
S 

TE
M

ÀT
IC

S

https://pemb.cat/ca/noticies/les_dificultats_i_les_oportunitats_per_a_laplicacio_dels_objectius_de_desenvolupament_sostenible_a_les_ciutats_tema_de_debat_del_dinar_tematic_del_pemb/150/
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La influència de l’islam en l’activitat econòmica de la metròpoli i el 
significat del halal va ser el tema d’aquest dinar temàtic en què es 
va convidar Javier Albarracin, soci-fundador de Barcelona Halal 
Services, i Onno Seroo, director del grau de Relacions Internacionals 
de Blanquerna. L’objectiu de la sessió va ser explicar què és el halal, 
ja que està estretament lligat al dret a decidir com alimentar-nos, 
aspecte que recollirà la carta alimentària que s’impulsa des del PEMB.

La necessitat d’oferir aquesta opció alimentària als membres de 
la comunitat musulmana, en constant creixement a Barcelona, va 
ser una de les conclusions destacades d’aquest dinar.

20/12/2018

L’islam i la seva influència en l’activitat econòmica
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ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
DINARS TEMÀTICS

Activitats periòdiques del PEMB

https://pemb.cat/ca/noticies/la_influencia_de_lislam_en_lactivitat_economica_de_la_metropoli_i_el_significat_del_halal_tema_de_debat_del_dinarcolloqui_del_pemb/204/
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ACTIVITATS FORMATIVES

Les activitats periòdiques i puntuals que cada any organitza el PEMB es 
complementen amb activitats formatives relacionades amb la pròpia definició 
del Pla. 

Coincidint amb la celebració del 30è aniversari de la constitució de l’Associació 
Pla Estratègic Metropolità, el 2018 se n’han realitzat dues: el curs de prospectiva 
“Els futurs del futur” en col·laboració amb Blanquerna (introduït per la segona 
edició del Postfutura) i el de “Repensar la Planificació Estratègica Local” en el 
marc del CUIMPB i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

29/06/2018

Postfutura

En el marc de la commemoració del seu 30è aniversari, el PEMB va 
organitzar juntament amb la consultora d’innovació i futurs Elisabet 
Rosselló la segona edició de Postfutura, un espai efímer i presencial 
per repensar el futur des de diferents  perspectives. 

En aquesta segona edició, que va girar al voltant de les 
“microutopies”, es va reflexionar sobre els diferents relats del futur 
i la capacitat de l’ésser humà per influir-hi. Va servir també com a 
introducció a l’activitat formativa “Els futurs del futur” que es va fer 
una setmana després.  

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ACTIVITATS FORMATIVES

Activitats periòdiques del PEMB
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https://pemb.cat/ca/noticies/la_segona_edicio_de_postfutura_serveix_per_reflexionar_al_voltant_dels_diferents_relats_sobre_el_futur_i_la_capacitat_de_lesser_huma_per_influirhi/171/
http://www.postfuturear.com/2a-postfutura-microutopias/
https://pemb.cat/ca/noticies/una_setmana_dedicada_a_la_prospectiva_mostra_com_es_possible_abordar_lestudi_dels_futurs_possibles_des_de_diferents_enfocaments/173/
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L’escola d’estiu de Prospectiva Blanquerna, organitzada pel Centre for 
Postnormal Policy & Future Studies i patrocinada pel PEMB en el marc 
del 30è aniversari de l’associació, va incloure una activitat formativa 
dedicada a analitzar com la prospectiva permet abordar l’estudi dels 
futurs des de diferents enfocaments. 

Aquest curs, coordinat per l’expert en prospectiva Jordi Serra del Pino, 
es va dividir en dos blocs: “El futurs del futur”, en què es van analitzar 
els diferents mètodes de prospectiva i com aquests s’apliquen a 
les ciutats,  i el "Poliàlegs a Barcelona”, en què diferents persones 
expertes van debatre sobre les principals implicacions futures per a 
les àrees urbanes i, en particular, per a Barcelona.

2–6/7/2018

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ACTIVITATS FORMATIVES

Escola d’Estiu de Prospectiva Blanquerna: “Els futurs del futur”

Activitats periòdiques del PEMB
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https://pemb.cat/ca/noticies/una_setmana_dedicada_a_la_prospectiva_mostra_com_es_possible_abordar_lestudi_dels_futurs_possibles_des_de_diferents_enfocaments/173/
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Més d’un centenar de persones van assistir al curs “Repensar la 
planificació estratègica local” organitzat pel PEMB i la Diputació de 
Barcelona, en el marc del CUIMPB i dins del programa d’activitats de 
la Smart City Week. 

El curs va reunir persones gestores i expertes per reflexionar sobre 
com adaptar els plans estratègics a les noves realitats. Algunes de 
les moltes qüestions que es van plantejar són: què caracteritza la vida 
urbana del segle xxi? Com compaginar els objectius a curt i a llarg 
termini? Com afecta el procés de metropolitanització a la ciutadania? 
Té sentit fer plans estratègics en l’actual context? Quines són les 
barreres i dificultats de la planificació? Què entenem per ciutat 
connectada?

6–7/11/2018

Repensar la planificació estratègica local (CUIMPB, PEMB i DIBA)

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ACTIVITATS FORMATIVES

Activitats periòdiques del PEMB
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https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_celebra_els_seus_30_anys_convidant_a_repensar_com_fer_estrategies_territorials/193/
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Activitats periòdiques del PEMB

ALTRES ACTIVITATS

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ALTRES ACTIVITATS

En el marc del Dia Mundial del Consum Responsable, el PEMB, 
l’Ajuntament de Barcelona, Coopolis i la revista Sobirania Alimentària 
van organitzar les jornades “Fins on pot arribar el cooperativisme 
alimentari? El repte de l’augment d’escala i la professionalització”, en 
què es va debatre sobre com fer més sostenible el sistema alimentari, 
reduir les desigualtats o millorar la salut de les persones. 

Les jornades es van dividir en dues parts: un cinefòrum en què es va 
projectar el documental Food Coop, que mostra com es va crear i 
funciona la cooperativa alimentària de París, La Louve; i una sessió 
de debat amb dues taules rodones, en les quals es van compartir 
experiències sobre com contribuir a la sostenibilitat del sistema 
alimentari, tant des del punt de vista social com ambiental o econòmic.

14 i 15/03/2018

Jornades “Fins on pot arribar el cooperativisme alimentari?”
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https://pemb.cat/ca/noticies/facilitar_lacces_als_bons_aliments_i_contribuir_a_canviar_el_model_de_consum_factors_essencials_en_el_debat_sobre_el_canvi_descala_i_la_professionalitzacio_en_el_cooperativisme_de_consum_alimentari/146/
https://pemb.cat/ca/noticies/facilitar_lacces_als_bons_aliments_i_contribuir_a_canviar_el_model_de_consum_factors_essencials_en_el_debat_sobre_el_canvi_descala_i_la_professionalitzacio_en_el_cooperativisme_de_consum_alimentari/146/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_impulsa_unes_jornades_sobre_el_sistema_alimentari_en_el_marc_de_del_dia_mundial_del_consum_responsable/143/


45

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB

05

Gràcies a la col·laboració entre Valueloops, Fusion Point i el PEMB es 
va fer el primer Food Waste Hackathon d’Espanya, un esdeveniment 
col·laboratiu en què es van aprofitar les sinergies de tots els sectors 
de la cadena alimentària (empreses, experts, plataformes ciutadanes 
i administracions) per buscar de forma creativa i innovadora solucions 
al malbaratament alimentari a Catalunya.

29/06/2018

Food Waste Hackaton

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ALTRES ACTIVITATS

Activitats periòdiques del PEMB
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https://pemb.cat/ca/noticies/empreses_i_plataformes_ciutadanes_participaran_en_el_primer_food_waste_hackathon_despanya_per_buscar_solucions_al_malbaratament_alimentari/156/
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Per lluitar contra el malbaratament alimentari, la Plataforma Aprofitem 
els Aliments i el PEMB van oferir durant la #ZeroFoodWasteBCN un 
dinar popular d’aprofitament amb menjar elaborat amb aliments que 
queden fora dels circuits de comercialització. L’objectiu d’aquesta 
activitat era sensibilitzar els ciutadans que la reducció i prevenció 
del malbaratament alimentari implica avançar cap a un model de 
producció i de consum més responsable i sostenible.

Es van servir més de 1.000 racions de menjar i nou àpats diferents 
preparats amb fruites i verdures de reaprofitament.

24/11/2018
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Discosopa Jornada #ZeroFoodWaste

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
ALTRES ACTIVITATS

Activitats periòdiques del PEMB

https://pemb.cat/ca/noticies/la_plataforma_aprofitem_els_aliments_i_el_pemb_ofereixen_un_dinar_gratuit_per_a_1000_persones_al_carrer/198/
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COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS

MOBILE WEEK BARCELONA

Com ja s’ha esmentat en l’apartat “Activitats del PEMB”, el 2018 el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona va iniciar una col·laboració amb la Mobile Week Barcelona 
per descentralitzar, per primera vegada, algunes de les seves activitats a altres 
municipis metropolitans. 

Concretament, en el marc d’aquesta col·laboració el PEMB va organitzar dues 
activitats sota el paraigua del “Futur quotidià”, tema central de la Mobile Week 
Barcelona 2018: El Racó de #Repensar amb la presentació del llibre Post-
Capitalist Entrepreneurship: Startups for the 99% de Boyd Cohen, a l’Hospitalet 
del Llobregat, i la sisena edició de #LaMetro sobre com treballarem a les ciutats 
del segle xxi, a Sant Adrià de Besòs. 

A més, el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar, el 20 
de febrer, en la ponència “Big Data i anàlisi de dades a les ciutats”, juntament 
amb la comissionada de Tecnologia i Innovació digital Francesca Bría, el director 
del Center for Innovation in Cities Esteve Almirall, i l’investigador a l’IAAC i al 
Fab Barcelona Guillem Camprodon. Durant la conferència, Estela va destacar 
que, des de la perspectiva de la planificació estratègica, l’anàlisi de dades pot 
aportar la dimensió real dels fenòmens urbans i els fluxos que configuren l’espai 
metropolità, com la mobilitat, el consum d’aigua i energia, la contaminació o les 
mercaderies, i que sovint no encaixen amb les divisions administratives, per això 
va reclamar un projecte de Data Analytics de dimensió metropolitana.

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

https://pemb.cat/ca/noticies/la_mobile_week_barcelona_es_descentralitza_per_primera_vegada_a_dos_municipis_metropolitans_gracies_a_la_collaboracio_del_pemb/140/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_tecnologia_democratitza_i_fa_mes_accessible_lemprenedoria_una_de_les_conclusions_del_raco_de_repensar_sobre_la_presentacio_del_darrer_llibre_de_boyd_cohen/144/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_tecnologia_democratitza_i_fa_mes_accessible_lemprenedoria_una_de_les_conclusions_del_raco_de_repensar_sobre_la_presentacio_del_darrer_llibre_de_boyd_cohen/144/
https://pemb.cat/ca/noticies/cal_definir_un_nou_pacte_social_que_respongui_a_les_noves_condicions_del_mon_del_treball_conclusio_del_debat_de_la_6a_edicio_de_lametro/145/
https://pemb.cat/ca/noticies/cal_definir_un_nou_pacte_social_que_respongui_a_les_noves_condicions_del_mon_del_treball_conclusio_del_debat_de_la_6a_edicio_de_lametro/145/
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SMART CITY WEEK

Coincidint amb la celebració del 30è aniversari del PEMB i amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Consorci Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo de Barcelona (CUIMPB), el PEMB va organitzar el ja esmentat curs 
“Repensar la Planificació Estratègica Local”, el novembre de 2018, en el marc 
de la Smart City Week. 

D’altra banda, dins la Smart City Week es va presentar, també, el projecte Big D(ie)ta, 
que es desenvoluparà durant el 2019 en col·laboració amb Ideas for Change i Mobile 
World Capital. L’objectiu de la iniciativa és analitzar com l’entorn alimentari d’un 
barri (per exemple, la varietat i qualitat de l’oferta comercial, els espais de trobades, 
etc.) incideix en la dieta i, per tant, en la nutrició de la població metropolitana de 
Barcelona. Per assolir aquest objectiu, el projecte busca implementar un procés 
participatiu a través del qual les comunitats locals recullen i analitzen dades sobre 
el seu entorn i els hàbits alimentaris al seu barri.

Per últim, el PEMB va estar present en dues Smart City Week Talks: 

» “Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la seva repercussió en el 
futur de les ciutats”.

» “Comerç i tecnologies digitals: impacte i oportunitats per a les ciutats i el sector”.

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

https://pemb.cat/ca/noticies/el_curs_repensar_la_planificacio_estrategica_local_forma_part_del_programa_de_lsmart_city_week_que_es_fara_a_barcelona_el__novembre/189/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_celebra_els_seus_30_anys_convidant_a_repensar_com_fer_estrategies_territorials/193/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_celebra_els_seus_30_anys_convidant_a_repensar_com_fer_estrategies_territorials/193/
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OUISHARE FEST

El 2017 el PEMB ja va col·laborar activament amb l’Ouishare Fest amb l’organització 
d’un taller sobre educació expandida: “El futur des de l’aquí i l’ara”. El 29 de gener 
es va fer una primera reunió de retorn per fer balanç de l’edició anterior i assentar 
les bases del futur del festival. 

En aquesta direcció, diversos membres del gabinet tècnic del PEMB van participar 
de manera activa en la cocreació del Human Networks Festival 2019, festival 
que neix a partir de l’Ouishare Fest per ampliar-ne l’abast i que té com a objectiu 
explorar conjuntament respostes socials i formes alternatives de viure, moure’s 
i treballar i construir solucions als desafiaments actuals més complexos. La 
conceptualització del Human Networks Festival 2019 respon a la voluntat de 
ressaltar la importància de les persones per sobre de la tecnologia i la necessitat 
de treballar no només en xarxa sinó en multitud de xarxes.

En el marc de col·laboració amb l’Ouishare Fest, a més, el PEMB ha cofinançat sota 
el paraigua del programa matchfunding #Conjuntament (goteo.org) el projecte 
de documental transmèdia (diferents vídeos i una web) Barcelona en Beta, que 
vol explorar i reflexionar, de manera crítica i constructiva, sobre l’impacte de les 
tecnologies digitals en la ciutat i la ciutadania, l’economia col·laborativa i altres 
formes emergents d’organització de l’economia.

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_participa_en_les_jornades_de_cocreacio_per_organitzar_el_human_networks_festival_2019/187/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_collaborara_amb_el_documental_barcelona_en_beta_impulsat_per_ouishare_en_el_marc_del_programa_de_matchfunding_conjuntament/147/
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IND+I VILADECANS

El PEMB forma part del Consell Assessor (reunit el 23 de març) i del Consell Científic 
(reunit el 5 de desembre) de l’IND+I Viladecans i hi col·labora de manera activa des 
de fa anys. Durant el 2018 la relació entre les dues associacions s’ha vist reforçada 
amb la participació en diverses activitats. 

D’una banda, i com en edicions anteriors, el PEMB va estar present a la 3a edició de 
l’IND+I Day celebrat el 3 de maig a Viladecans. Una trobada anual sobre innovació i 
indústria en la qual es potencia la discussió de tendències i innovacions industrials 
i de polítiques d’innovació i competitivitat. L’IND+I Day 2018 va prestar especial 
atenció a la ciberseguretat, al Blockchain per a ciutats intel·ligents i a l’edificació 
sostenible. 

Per altra banda, el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar 
un any més a l’IND+I Club, xarxa de reflexió i intercanvi participatiu entre persones 
interessades en l’àmbit de la indústria i la innovació, ressenyant el llibre de Mariana 
Mazzucato “The Value of Everything: Making and taking in the global economy”. 

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

https://pemb.cat/ca/noticies/el_coordinador_general_del_pemb_oriol_estela_barnet_ressenya_el_llibre_de_mariana_mazzucato_the_value_of_everything_making_and_taking_in_the_global_economy_en_la_sessio_de_lindi_club/201/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_coordinador_general_del_pemb_oriol_estela_barnet_ressenya_el_llibre_de_mariana_mazzucato_the_value_of_everything_making_and_taking_in_the_global_economy_en_la_sessio_de_lindi_club/201/
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PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

El PEMB, que forma part del seu Comitè Executiu, va estar present al cicle 
de conferències organitzat pel Pacte Industrial i l’Obra Social La Caixa 
“Reindustrialització i sostenibilitat. Horitzons per a un nou desenvolupament 
econòmic”, que ja va iniciar-se el 2017 amb la ponència “Indústria 4.0 i 
sostenibilitat” i que es va concloure el 2018 amb dues xerrades més: “Economia 
circular per a una revolució industrial sostenible” (el 17 de gener) i “Horitzons per 
a una reindustrialització sostenible. Experiències i conclusions” (el 20 de març).

A més, el 2018 ha coincidit amb el 20è aniversari del Pacte Industrial pel qual es va 
dur a terme un acte commemoratiu durant el XXII Consell General. El coordinador 
general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va intervenir-hi destacant la dimensió 
regional del Pacte Industrial, l’aposta del PEMB, des del primer dia, per la indústria, 
i la necessitat d’enfortir la coordinació entre els diferents pactes i taules de debat. 

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 



52

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB

05

PREMIS IND+I SCIENCE

Els Premis IND+I Science, dirigits a doctorands d’universitats de Catalunya, 
neixen de la col·laboració entre d’IND+I Viladecans, el Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona per activar la generació del coneixement científic en 
l’àmbit de la innovació, la indústria i l’agenda de les ciutats sostenibles.

La col·laboració del PEMB es va concretar en dotar dos premis de 1.500 euros 
cadascun als millors treballs presentats en la categoria de polítiques d’innovació 
metropolitana. Carlos Cámara, en aquell moment doctorant de la UOC, va ser 
el guanyador de l’únic premi concedit per la seva recerca pel treball "Urban 
Commons: Lessons from Barcelona at the beginning of 21st century". El premi es 
va lliurar en un acte celebrat el 8 de febrer, juntament amb els premiats en la resta 
de categories.

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

https://pemb.cat/ca/noticies/un_treball_sobre_els_comuns_urbans_premiat_en_la_categoria_de_politiques_dinnovacio_metropolitana_dels_premis_ind43i_science_patrocinada_pel_pemb/135/
https://pemb.cat/ca/noticies/un_treball_sobre_els_comuns_urbans_premiat_en_la_categoria_de_politiques_dinnovacio_metropolitana_dels_premis_ind43i_science_patrocinada_pel_pemb/135/
https://pemb.cat/ca/noticies/un_treball_sobre_els_comuns_urbans_premiat_en_la_categoria_de_politiques_dinnovacio_metropolitana_dels_premis_ind43i_science_patrocinada_pel_pemb/135/


53

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB

05

CÀTEDRA BARCELONA-UPF DE POLÍTICA ECONÒMICA LOCAL 

El 7 de maig de 2018 es va reunir per primera vegada el Consell Assessor de la 
Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local format per representants 
del món acadèmic, l’àmbit local i el teixit empresarial. El coordinador general del 
PEMB i coordinador tècnic de la Càtedra, Oriol Estela Barnet, va ser l’encarregat de 
tancar l’acte presentant les properes activitats de la formació, les convocatòries de 
diversos premis i ajuts a la recerca, alguns encàrrecs científics de base competitiva 
i l’activació de mòduls formatius sobre el desenvolupament econòmic local. 

Es dies 5 i 6 de juny es va dur a terme el curs “Transformar l’economia des de 
l’aprenentatge”, una formació coorganitzada pel CUIMPB i la Càtedra, coordinada, 
també, per Oriol Estela. L’objectiu? Donar veu a realitats del món estudiantil i 
del món docent que reivindiquen una revisió i actualització de l’ensenyança de 
l’economia a les universitats i les escoles de negocis arran de la recent crisi 
financera, i impulsar el debat a Espanya sobre la renovació dels estudis com a 
manera de transformar l’economia. 

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
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ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA

El PEMB va adherir-se, l’octubre de 2018, a l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva amb la finalitat de contribuir a donar-li una dimensió metropolitana. 
L’acord és l’espai de participació, cooperació i acció conjunta entre institucions i 
organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva 
i amb major qualitat de vida per a totes les persones, i en aquest marc, el PEMB vol 
contribuir a millorar la inclusió social incorporant un major èmfasi en la dimensió 
metropolitana que moltes de les organitzacions implicades en l’acord ja aborden 
de manera quotidiana. L’adhesió a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és 
un clar posicionament pel que haurà de ser l’eix social del proper Pla Estratègic 
Metropolità. 

El 12 de novembre de 2018 es va celebrar l’Àgora Ciutadana, que va comptar amb 
la participació d’Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i presidenta del PEMB, que 
va destacar que el compromís ciutadà de l’Acord per una Barcelona Inclusiva fa 
de Barcelona (i la seva regió metropolitana) una metròpolis més forta, segura, 
resilient i amb projecció de futur.

El PEMB, a més, forma part de la Xarxa per la Garantia del Dret a una Alimentació 
Adequada a Barcelona, iniciativa impulsada per l’Acord Ciutadà durant el 2018 
que promou el treball en xarxa i la coproducció entre els principals agents de 
la ciutat per tal que qualsevol família o persona individual tingui garantides les 
seves necessitats més bàsiques de manera autònoma. 

Els objectius de la xarxa són:

» Evitar relacionar malbaratament i excedents amb pobresa.

» Reduir el malbaratament alimentari.

» Avançar per garantir el dret a l’alimentació de forma digna i normalitzada.

» Avançar cap a un model d’atenció integrador i la compactació de les ajudes.

» Garantir la suficiència d’ingressos de la ciutadania.

» Promoure l’autonomia i l’empoderament de les persones, i avançar cap a 

models no assistencialistes.

» Promoure el consum de proximitat.

» Garantir el dret a l’alimentació saludable.

» Promoure un model que generi ocupació i inserció sociolaboral.

Col·laboracions amb altres entitats 

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 
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Beques i premis

BEQUES I PREMIS

BECA SANTACANA

El Consell Rector del 5 d’abril va aprovar la convocatòria de la Beca Francesc 
Santacana, en honor a qui fou el seu primer coordinador general. L’objectiu 
d’aquesta beca és afavorir la recerca i difusió de temes relacionats amb les 
estratègies urbanes i metropolitanes en el segle xxi, en particular a l’àmbit 
metropolità de Barcelona, i fomentar el vincle de l’associació amb la recerca i les 
universitats. 

La beca està dotada amb 7.000 euros i poden accedir-hi aquelles persones, 
estudiants de màster o doctorat que presentin un projecte de recerca avalat per 
un professor universitari.

El jurat de la primera edició de la beca estava format per Joan Campreciós i 
Hernández, Martí Parellada Sabata, Carme Miralles-Guasch i Montse Pareja-
Eastaway. Els criteris de selecció van ser la qualitat i solidesa del plantejament 
metodològic de la recerca, l’interès i actualitat de la temàtica escollida, així com 
l’orientació a l’aplicabilitat dels resultats.

El guanyador d’aquesta edició, per acord del jurat, va ser Giovanni Guida, amb 
un projecte sobre l’avaluació de processos i resultats dels models d’accés a 
l’habitatge per a persones vulnerables en l’entorn urbà de Barcelona.

El premi es va lliurar oficialment durant la realització del Consell General del PEMB 
el 27 de novembre i es preveu que a la tardor del 2019 tingui lloc l’acte públic de 
presentació dels resultats de la recerca.

BEQUES I PREMIS

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_convoca_la_beca_francesc_santacana_destinada_a_projectes_dinvestigacio_sobre_temes_urbans_en_homenatge_al_seu_primer_coordinador_general/151/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_convoca_la_beca_francesc_santacana_destinada_a_projectes_dinvestigacio_sobre_temes_urbans_en_homenatge_al_seu_primer_coordinador_general/151/
https://pemb.cat/ca/noticies/un_projecte_per_avaluar_els_models_dacces_a_lhabitatge_per_a_persones_vulnerables_guanyador_de_la_beca_francesc_santacana/177/
https://pemb.cat/ca/noticies/un_projecte_per_avaluar_els_models_dacces_a_lhabitatge_per_a_persones_vulnerables_guanyador_de_la_beca_francesc_santacana/177/
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PARTICIPACIÓ EN XARXES

2018: 25È ANIVERSARI DEL CIDEU

El CIDEU, el Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà, és 
una associació de ciutats iberoamericanes i treballa per promoure la manera 
estratègica de pensar en els processos de disseny i gestió de projectes urbans. 
El seu objectiu és aconseguir el desenvolupament sostenible de les ciutats i 
està integrada per 154 membres: 125 ciutats, 27 institucions col·laboradores i 
2 membres d’honor. El 2018 va celebrar els seus 25 anys de vida i el coordinador 
general del PEMB, Oriol Estela Barnet, els va dedicar aquest vídeo de felicitació.

Participació en xarxes

PARTICIPACIÓ EN XARXES

https://www.youtube.com/watch?v=9qeNRXnklow&list=PLyEEFslPg01YTVjEvpng8838xuHqOOlMB&index=8
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TROBADA DE LA XARXA IBÈRICA DEL CIDEU A PAMPLONA

El 13 de febrer el CIDEU va organitzar una trobada sobre planificació estratègica 
urbana anomenada “La Pamplona del futuro”. En aquestes trobades de la Xarxa 
Ibèrica, les ciutats pensen el seu futur de manera coordinada per veure com fer 
front als reptes de futur amb major seguretat. El coordinador general del PEMB, 
Oriol Estela Barnet, va fer una conferència, en el marc de la jornada, on va explicar 
la importància del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, i el secretari tècnic 
del PEMB es va centrar en el projecte Vores del Besòs, que té per objectiu, entre 
altres, garantir un passeig continu i confortable per als vianants i les bicicletes al 
llarg dels dos marges del riu ben connectat amb el seu entorn, així com una millor 
connexió transversal per facilitar l’accés a tots els nous espais públics i la millora 
de la relació amb el territori.

Participació en xarxes

PARTICIPACIÓ EN XARXES
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CONGRÉS ANUAL DEL CIDEU A XILE

El XIII Congrés del CIDEU a Santiago de Xile es va celebrar del 17 al 19 d’abril de 
2018 i es va titular “Espai públic i paisatge urbà”. A banda de debatre sobre la relació 
entre l’espai públic, el paisatge urbà i el desenvolupament de les ciutats, també 
s’hi van presentar una vintena de projectes de diverses ciutats iberoamericanes. 
La trobada va comptar amb la participació del coordinador general del PEMB, 
Oriol Estela Barnet, que és membre nat del Consell Rector de l’associació, que va 
sorgir precisament com a plataforma per compartir l’experiència en planificació 
estratègica de Barcelona amb altres ciutats de l’espai iberoamericà. Estela va 
presentar el projecte de corredors verds urbans i la superilla de Sant Antoni. També 
la regeneració de la façana fluvial del Besòs es va incorporar al conjunt de casos 
d’estudi del congrés.

Per últim, Oriol Estela Barnet, ha col·laborat un any més amb el curs online 
d’Especialització en Pensament Estratègic Urbà que organitza anualment el CIDEU 
fent el mòdul “Les claus per al disseny de l’estratègia urbana” i durant el 2018, a 
més, impartint el taller d’especialització “Àrees Metropolitanes”.

Participació en xarxes

PARTICIPACIÓ EN XARXES

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_reafirma_el_seu_compromis_amb_el_cideu_i_destaca_el_seu_paper_com_a_espai_dintercanvi_i_collaboracio_entre_ciutats_iberoamericanes/149/
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XXI TROBADA DE PLANS ESTRATÈGICS A SARAGOSSA

La ciutat de Saragossa va acollir el 23 de maig la XXI Trobada de Plans Estratègics 
de tot Espanya. Organitzada per Ebrópolis, es tracta d’un espai de debat on 
s’intercanvien experiències i coneixements sobre el futur de les ciutats i territoris. 
El dret al barri i la ciutat, i l’Agenda Urbana van ser els temes centrals del 2018.  
Sobre la taula, com combatre la gentrificació a escala local. Algunes de les 
propostes van sortir van ser com fer ús de la capacitat per regular sobre el mercat 
d’habitatge, reforçar parc públic i de coproducció a tota la ciutat, conjugar el dret 
a l’habitatge i a la ciutat en el planejament, i la col·laboració entre ciutats. També 
es va explicar el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana per part d’Andalusia o de 
la ciutat de Vigo. 

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va aprofitar l’ocasió per 
presentar el curs d’estiu de prospectiva realitzat juntament amb la Blanquerna - 
Universitat Ramon Llull.

Participació en xarxes

PARTICIPACIÓ EN XARXES
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Intervencions del coordinador general del PEMB

INTERVENCIONS DEL COORDINADOR GENERAL DEL PEMB

Durant el 2018, el nombre d’intervencions del coordinador general del PEMB, 
Oriol Estela Barnet, ha augmentat significativament respecte de l’any anterior. 
A continuació es detallen, per ordre cronològic, les diferents ponències, 
presentacions, intervencions i moderacions que ha dut a terme.

25/01/2018

Presentació de l’Inventari de Locals de la Ciutat de Barcelona

Oriol Estela Barnet va ser l’encarregat de moderar, el 25 de gener, 
la taula rodona formada per la directora del Departament de 
Competitivitat i Formació de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
Maria Segarra; el regidor de comerç de l’Ajuntament de Barcelona, 
Agustí Colom, i l’autor de l’Inventari de Locals Comercials de 
Barcelona, Joan Miquel Piquè, durant la presentació d’aquest estudi 
realitzat per l’Ajuntament de Barcelona. 

Segons el document, en obert i consultable per internet, Barcelona 
disposa d’un total de 78.033 locals en planta baixa dels quals un 
77 % està en actiu, un 6 % no té cap tipus d’activitat i d’un 16 % en 
falta informació.  
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https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset?q=&name=cens-activitats-comercials
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De la mateixa manera que en anys anteriors, el coordinador general 
del PEMB va dur a terme, l’11 d’abril, una presentació de la trajectòria, 
el moment actual i el futur del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
als alumnes del màster Erasmus Mundus in Global Markets – Local 
Creativities (GLOCAL), en el qual participa la Universitat de Barcelona 
juntament amb altres universitat europees. Alguns dels alumnes 
d’aquest màster han realitzat les seves pràctiques al PEMB, tal com 
s’ha avançat a l’apartat “Oficina de Coordinació”.

11/04/2018

Presentació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona als 
alumnes del màster GLOCAL (UB)

El mateix 11 d’abril, Oriol Estela Barnet va realitzar una altra 
presentació, en aquest cas, per als alumnes del màster en Intervenció 
i Gestió del Patrimoni i el Paisatge de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per tal de donar a conèixer el PEMB, els futurs reptes de 
Barcelona i la seva regió metropolitana, i el paper de l’associació com 
a eina per fer-hi front.

11/04/2018

Presentació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona als 
alumnes del màster en Intervenció i Gestió del Patrimoni i el 
Paisatge (UAB)
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El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va aprofitar el 
seu viatge a Xile amb motiu de la XIII trobada anual del CIDEU el mes 
d’abril per presentar el PEMB i la feina feta durant els seus 30 anys 
d’existència a un grup de membres de la municipalitat de Providència 
i de les facultats d’Administració i Negocis i d’Arquitectura de la 
Universitat Autònoma de Xile. 

Presentació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona a la 
Facultat d’Administració i Negocis de la Universitat Autònoma 
de Xile (Municipalitat de Providència)

En la mateixa línia i altre cop amb la finalitat de donar a conèixer la 
trajectòria del PEMB en concret i de la planificació urbana a la ciutat 
de Barcelona en general, Oriol Estela Barnet va presentar el Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona als alumnes del màster Mundus 
MAPP en Polítiques Públiques de l’Institut de Barcelona d’Estudis 
Internacionals – IBEI el 7 de maig de 2018.

7/05/2018

Presentació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona als 
alumnes del màster en Polítiques Públiques (IBEI)

IN
TE

RV
EN

CI
ON

S 
D

EL
 C

OO
RD

IN
AD

OR
 G

EN
ER

AL
 D

EL
 P

EM
B

Intervencions del coordinador general del PEMB

INTERVENCIONS DEL COORDINADOR GENERAL DEL PEMB



63

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB

05

El dia 6 de juny va tenir lloc una jornada impulsada pel projecte 
Life Clinomics coordinat per la Diputació de Barcelona titulada  
“L’adaptació de l’agricultura al canvi climàtic i el paper clau dels 
ajuntaments”. El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, 
i el membre del gabinet tècnic Marc López Forn van formar part 
dels ponents presentant la proposta de la Carta Alimentària de la 
Regió Metropolitana de Barcelona i els seus compromisos. “No hi 
ha cap activitat humana feta per tanta gent tants cops al dia com 
l’alimentació. Les seves implicacions són infinites”.

L’Escola d’Estiu en Direcció de Creativitat en la Societat de la Innovació 
és una iniciativa del Hub en Creativitat i Innovació Mosaic Hec Montreal, 
la Universitat de Barcelona i la Freie Universität Berlin, que celebrava, 
aquest 2018, la seva desena edició. Oriol Estela Barnet va ser un dels 
ponents, juntament amb David Martínez, de la Fundació BIT Habitat, 
i Montserrat Pareja Eastaway, de la Universitat de Barcelona, de la 
taula sobre Barcelona i el districte d’Innovació 22@ celebrada el 7 de 
juliol al CosmoCaixa.

Presentació de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana 
en el marc del projecte Life Clinomics

Barcelona i el districte d’Innovació 22@. Summer School on 
Management of Creativity

6/06/2018

7/07/2018
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Els dies 5 i 6 de setembre de 2018 va tenir lloc, a Cardiff, el congrés  
“Social Innovation in the Foundational Economy”, organitzat pel 
centre WISERD de la Universitat de Cardiff i que va reunir acadèmics, 
polítics, empreses del tercer sector, proveïdors i professionals per 
debatre i discutir respostes a la inseguretat econòmica i la desigualtat 
social. El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va oferir 
la conferència “Primeres passes de Barcelona cap a una estratègia 
fundacional”, en la qual va posar de manifest que el PEMB, en les 
seves bases per a la definició d’una visió estratègica per al 2030, 
planteja la importància de l’atenció de les necessitats primordials de 
les persones i el paper que han de tenir les polítiques públiques per 
garantir tots els serveis bàsics a la ciutadania: l’energia, l’aigua, l’aire, 
el menjar i l’habitatge. 

Notícia completa en aquest enllaç.

Social Innovation in the Foundational Economy a Cardiff

5 i 6/09/2018
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https://pemb.cat/ca/noticies/oriol_estela_ofereix_una_conferencia_sobre_el_pemb_en_el_congres_de_la_foundational_economy_a_cardiff/179/
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Oriol Estela Barnet va exposar, al Seminari Tècnic Local de la Federació 
de Municipis de Catalunya celebrat el 14 de setembre, l’aposta del 
PEMB per a una transició cap a un nou model urbà i la necessitat d’un 
espai a escala de la metròpoli real barcelonina per impulsar polítiques 
i instruments per ser més efectius en qüestions com habitatge o 
mobilitat, d’indubtable dimensió metropolitana.

Seminari Tècnic Local de la Federació de Municipis de Catalunya

14/09/2018
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Que el turisme cultural és una oportunitat clau de la futura Barcelona 
metropolitana és la conclusió general que es va extreure de la taula 
que Oriol Estela Barnet va compartir amb el sotsdirector general del 
Consorci de Turisme de Barcelona, Albert de Gregorio, i el gerent de 
Turisme de la Diputació de Barcelona, Francesc Vila, en el marc de 
les X Jornades Ciutats Creatives Kreanta impulsades per la Fundació 
Kreanta i l’Ajuntament de Sant Just Desvern del 17 al 19 d’octubre de 
2018. El coordinador general del PEMB va destacar el lloc destacat 
que creativitat i turisme cultural tenen en el nou pla estratègic 
metropolità amb horitzó 2030, i va defensar cultura i creativitat com 
a elements clau d’oportunitat per a un model turístic sostenible a la 
regió metropolitana de Barcelona. 

Notícia completa en aquest enllaç.

Durant les Jornades Kreanta també es va dur a terme un dels 
tradicionals Tombs per la metròpoli del PEMB a la Colònia Güell i a la 
Cripta Gaudí.

X Jornades Ciutats Creatives Kreanta

17-19/10/2018
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https://pemb.cat/ca/noticies/turisme_cultural_oportunitat_clau_de_la_futura_barcelona_metropolitana/190/?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=Noticia ciutats creatives Kreanta


67

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB

05

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va repassar 
els reptes passats, presents i futurs de la regió metropolitana de 
Barcelona durant una xerrada duta a terme el 24 d’octubre al Col·legi 
de Geògrafs. Estela va explicar que l’objectiu del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona amb visió 2030 és construir una metròpoli 
resilient, pròspera i cohesionada, i que per això es vol comptar amb 
les entitats públiques, privades i ciutadanes de l’RMB en el disseny 
conjunt del nou pla de futur. 

Notícia completa en aquest enllaç.

30 anys de planificació estratègica al Col·legi de Geògrafs

24/10/2018
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https://pemb.cat/ca/noticies/construir_una_metropoli_resilient_prospera_i_cohesionada_es_lobjectiu_del_pla_estrategic_metropolita_de_barcelona_pel_2030/191/
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Municilab són unes jornades anuals nascudes el 2017 a iniciativa 
de La Comuna Escola del Comú que busquen consolidar-se com a 
espai de trobada municipalista de candidatures, moviments socials 
i ciutadania per compartir experiències, reflexionar i aprofundir en 
el debat sobre el paper de les ciutats al món i les noves formes de 
fer polítiques de proximitat i transformació social. La 2a edició del 
Municilab va tenir lloc els dies 26 i 27 d’octubre i va comptar amb 
la participació de dos membres de l’equip del PEMB: el coordinador 
general, Oriol Estela Barnet, i la tècnica, ambientòloga i especialista 
en urbanisme i participació ciutadana Irene Navarro, que van 
participar a la taula “Municipalisme i 'metropolitanisme': reptes i 
agendes comuns en el marc metropolità”, juntament amb altres 
experts i expertes. 

Municilab 2018. El poder de la xarxa

26 i 27/10/2018
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El 31 d’octubre de 2018 va tenir lloc la presentació oficial de l’Agenda 
Urbana d’Andalusia a Huelva, i Oriol Estela Barnet va ser l’encarregat 
d’oferir una ponència sobre les claus de l’economia urbana en el 
desenvolupament sostenible i els reptes econòmics per a les ciutats 
amb horitzó 2030. “Avançar cap a una economia més plural, integrant 
de manera transversal la visió col·laborativa, social, verda, circular i 
digital és la clau per a la nova economia urbana”. 

Presentació Agenda Urbana Andalusia

31/10/2018
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Retrogressió és el procés de tornar a un estat anterior, típicament 
un de pitjor, i això és el que es treballava al curs Trendslab 18. 
Retrogression, de l’Escola Elisava, en el qual els alumnes havien 
d’aplicar l’anàlisi de tendències vinculades a la retrogressió per trobar 
solucions per a empreses reals. Oriol Estela Barnet va participar 
donant la benvinguda als alumnes en la sessió inaugural. 

Trendslab 18. Retrogression. Escola Elisava
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Barcelona va acollir, del 13 al 18 de novembre de 2018, la tercera 
edició de la Sharing Cities Summit, una cimera internacional que 
reuneix experts i ciutats per analitzar els diferents tipus d’economies 
col·laboratives, com afecten la vida en les ciutats i quines mesures 
poden prendre’s per potenciar els seus efectes positius i pal·liar els 
negatius. 

Oriol Estela Barnet va ser un dels participants a la taula “Sharing 
economy and social and solidarity economy local policies”, 
juntament amb Lluís Juncà (Generalitat de Catalunya) i Álvaro 
Porro (Ajuntament de Barcelona), i Mayo Fuster (Dimmons) va 
ser l’encarregada de moderar el debat. Durant la seva intervenció, 
Estela va defensar la necessitat de polítiques adequades per a un 
canvi de mainstream econòmic cap a una “economia cada cop més 
col·laborativa, més social, més verda i circular, i més integrada al 
món digital” tenint en compte dos factors clau: la resiliència com a 
capacitat de resposta a les crisis i la subsidiarietat com a capacitat 
d’intervenció des del territori.

Vídeo íntegre de la intervenció en aquest enllaç.

Sharing Cities Summit 2018

13-18/11/2018
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El coordinador general del PEMB va ser un dels ponents a la conferència 
“Foundational Economy – Systemic innovation for new urban spaces” 
celebrada a Viena el 20 de novembre de 2018. La jornada tenia 
com a objectiu presentar el concepte de l’Economia Fundacional 
per tal de donar suport eficaçment a l’economia quotidiana al futur 
i explorar com millorar la cooperació de les institucions públiques i 
com promoure la cooperació entre l’economia local, les associacions 
i la ciutadania. Durant la seva intervenció, “Strategic urban Planning 
and foundational economy in Barcelona: back to basics”, Oriol Estela 
Barnet va expressar l’interès del PEMB per impulsar una planificació 
estratègica que integri la visió de la Foundational Economy, posant les 
persones i les seves necessitats bàsiques al centre. 

Foundational Economy – Systemic innovation for new  
urban spaces. Viena

20/11/2018
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Oriol Estela Barnet va ser l’encarregat de moderar la taula 
“L’aportació de l’economia social i solidària al desenvolupament 
econòmic local: balanços reptes i oportunitats” en el marc de 
les jornades “Quin projecte socioeconòmic impulsem des de 
l’economia social i solidària a Barcelona?” organitzades pel 
Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum 
de l’Ajuntament de Barcelona, Coòpolis – Ateneu Cooperatiu de 
Barcelona i el PEMB els dies 29 de novembre i 13 de desembre 
de 2018. La taula comptava amb Raquel León (Federació de 
Cooperatives de Treball de Catalunya), Ana Muñoz (Coòpolis), 
Álvaro Porro (Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament 
Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona), Josep Vidal 
(Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa), Pepa Muñoz (Taula del Tercer 
Sector i Grup Cooperatiu TEB), i Jordi Estivill (Xarxa d’Economia 
Solidària).

El coordinador general del PEMB va “recollir el guant” llençat pels 
i les participants per treballar l’Economia Social i Solidària des 
del pla amb visió metropolitana, i va recalcar la importància de la 
recerca que hauria d’estar present en tot el que té a veure amb les 
economies transformadores i solidàries. 

Quin projecte socioeconòmic impulsem de l’economia  
social i solidària a Barcelona?

29/11/2018 13/12/2018
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L’última de les intervencions del coordinador general del PEMB, 
Oriol Estela Barnet, aquest 2018, va tenir lloc durant la presentació 
de l’informe Perfil de Ciutat 2018 el dia 4 de desembre al Centre 
de Congressos del TecnoCampus de Mataró. En una conferència 
titulada “Les ciutats i l’estratègia no viuen sense coneixement”, 
Estela va defensar la necessitat vital d’incorporar el coneixement 
que generen el observatoris locals i vincular-los a la presa de 
decisions per a la definició d’estratègies de futur. 

Presentació informe Perfil de Ciutat 2018

4/12/2018
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Comissió Obrera Nacional de Catalunya és una de les institucions 
promotores originals del PEMB. Durant el 2018, el coordinador 
general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va realitzar dues 
presentacions, una a Terrassa i una altra al Baix Llobregat, per tal 
d’explicar la trajectòria del Pla Estratègic Metropolità durant els 
seus 30 anys d’existència, les bases del nou pla amb visió 2030, 
els seus objectius, el reptes de futur i la seva connexió amb el món 
del treball, i per posar a debat la visió social i les polítiques d’abast 
metropolità. 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

29/11/2018 13/12/2018
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ASSISTÈNCIA A JORNADES, CONFERÈNCIES I CONGRESSOS

La primera edició del “Thinking outside the box”, anomenada “Com 
la darrera milla transforma la mobilitat urbana? Quines solucions 
s’implenten a Europa, els EUA i Xina?” va comptar amb la participació 
d’experts internacionals per debatre al voltant de l’optimització de la 
distribució de darrera milla. El clúster Catalonia Logistics va aprofitar 
la jornada per presentar un estudi de benchmarking d’experiències 
europees amb la intenció de potenciar la creació d’estratègies 
compartides entre les ciutats per fer front al repte que suposa la 
previsió que els viatges de repartiment urbà seran el triple que 
actualment (el 20 % del trànsit a Barcelona capital) el 2050. De fet, 
avui en dia ja representen el 50 % de les emissions de NOx. 

Thinking outside the box. Catalonia Logistics

9/03/2018
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77

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB

05

Fixing the Future és una jornada de presentacions de projectes sobre 
el futur del planeta organitzada per l’Atlas of the Future, el diari Ara i 
el CCCB, i que reuneix pensadors de diferents disciplines per debatre 
sobre els grans reptes globals i com se’ls pot fer front. El 2018, 
Fixing the Future va comptar amb la presència de Kate Raworth, que 
va defensar la necessitat d’economies distributives i regeneratives 
a partir del disseny, de tancar els cercles de la matèria orgànica i 
inorgànica, i d’abandonar la batalla del creixement econòmic infinit. 

Fixing the Future: Adventures in a better tomorrow.  
Atlas of the Future

13/03/2018
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Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB, és membre 
del Consell Assessor del Pla de Barris de Barcelona i com a tal ha 
participat en diverses reunions de seguiment durant el 2018. La del 
16 de març tractava sobre participació ciutadana, enfortiment del 
teixit social i coproducció de polítiques.

Sessió de treball del Consell Assessor del Pla de Barris

16/03/2018
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El document “Estratègia per a la reactivació econòmica i la 
reindustrialització metropolitana de Barcelona” recull les conclusions 
i propostes a partir de la tasca realitzada pels participants de la Taula 
de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l’AMB, entre els 
quals es troba el PEMB. La conclusió principal? Que les estratègies 
de reindustrialització s’han d’abordar en perspectiva metropolitana 
i posant el focus en la generació d’ocupació de qualitat i la reducció 
de les desigualtats. 

Jornada “Estratègia per a la reactivació econòmica i la rein-
dustrialització de l’àrea metropolitana de Barcelona”. AMB

22/03/2018
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Durant aquesta jornada, nascuda de la col·laboració entre l’equip 
de recerca Territori, Població i Ciutadania de la Universitat de 
Barcelona i els tècnics de la Secció d’Estudis Territorials de la 
Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’AMB, es van presentar 
diversos treballs que tractaven aspectes sobre les dinàmiques 
de la població a l’AMB, les migracions intermunicipals i l’evolució 
de l’estructura de les llars. Una de les novetats dels darrers anys 
presentada durant la sessió va ser que, a diferència d’anys enrere, 
pràcticament no hi ha hagut expulsió a la perifèria dels més joves. 
Actualment la població jove està més repartida i en destaca la 
recuperació d’alguns barris de Barcelona.

Jornada tècnica Dinàmiques demogràfiques  
metropolitanes. AMB

4/05/2018
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Debonprofit! va organitzar aquesta jornada per compartir 
experiències de diverses ciutats pel que fa a l’alimentació i la 
cobertura de necessitats bàsiques. Entre els participants hi havia 
Andrea Calori, autor de Food and the Cities i invitat especial del 
curs “Alimentar la metròpoli” que el PEMB va organitzar a finals de 
2017, que va explicar les polítiques de reducció del malbaratament 
alimentari que es duen a terme a Milà, i va afirmar que “les ciutats 
que treballen en el malbaratament alimentari són ciutats que 
creen estratègies socials”, o Adam Smith, fundador de The Real 
Junk Food Project al Regne Unit, una cafeteria que va començar 
amb aforament per a 20 persones i que ara més de 100 ciutats 
han replicat alimentant 15.000 alumnes per setmana al Regne 
Unit i obrint un total de set supermercats d’aliments recuperats.

Debonprofit! Inclusió i sostenibilitat

9/05/2018
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Etorkizuna eraikiz és la iniciativa que la Diputació Foral de Guipúscoa 
ha impulsat per donar resposta als reptes fonamentals del territori 
guipuscoà en col·laboració amb la societat. Xabier Barandiaran, 
cap de gabinet del diputat general de Guipúscoa, va venir a l’Espai 
Metròpoli de l’IERMB per explicar aquest interessant projecte de 
governança col·laborativa basat en dos pilars: l’experimentació de 
GipuzkoaLab i la reflexió estratègica de Gipuzkoa en Equipo. 

Presentació del projecte Etorkizuna eraikiz.  
Construint el futur

12/05/2018
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Sota el títol “Els reptes de les metròpolis més enllà d’Habitat III: una 
contribució a la Nova Agenda Urbana”, Barcelona va acollir el congrés 
internacional Post-Habitat III, on experts internacionals i representants 
metropolitans de tot el món van reunir-se per debatre els elements 
clau que han de donar forma al nou model urbà i metropolità del futur, 
per construir societats més justes, més saludables, més cohesionades 
i més sostenibles en un món on les ciutats ocupen només al voltant del 
2 % del territori però suposen el 70 % del PIB, més del 60 % del consum 
global d’energia, el 70 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
i el 70 % de residus globals. 

Congrés Internacional Post-Habitat III. AMB

22-24/05/2018
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Repensem el 22@ és un procés participatiu dirigit al veïnat del 
conjunt dels barris del Poblenou i del Besòs i el Maresme que va 
finalitzar durant el 2018 i que buscava diagnosticar, mitjançant una 
metodologia oberta i inclusiva que garantís una participació real de la 
ciutadania, i les necessitats del Poblenou i el 22@. 

En paral·lel al procés participatiu, la Comissió Ampliada 22@, que 
compta amb la Regidoria del Districte de Sant Martí, la Direcció 
d’Ecologia Urbana i Mobilitat, la Regidoria d’Empresa i Turisme, i 
agents veïnals, econòmics i universitaris, va engegar, des de finals de 
2017 i durant tot el 2018, tres grups de treball per abordar també 
el procés de diagnosi de necessitats i problemàtiques i generar 
propostes per, finalment, desenvolupar tècnicament i concretar els 
resultats en instruments i programes municipals. 

El 19 de novembre de 2018, finalment, el PEMB va signar, juntament 
amb l’Ajuntament de Barcelona, els ens supramunicipals i diverses 
entitats i agents socials veïnals i econòmics del districte de Sant Martí, 
el pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”, 
comprometent-se, així, a treballar per assolir el repte d’ampliar la 
mirada a escala metropolitana. 

El document pretén ser el full de ruta a seguir per l’Ajuntament de 
Barcelona que guiï el desenvolupament de les àrees 22@ cap a la 
cohesió dels barris del Poblenou i el Maresme. Durant la presentació 
a Ca l’Alier, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i presidenta del PEMB, 
va destacar que aquest és un pacte “fonamental per al Poblenou, per 
a Barcelona i per a tota la dimensió metropolitana, necessari per a 
una ciutat que s’autorenova i s’interroga de forma crítica”.

Tancament del procés participatiu Repensem el 22@. 
Ajuntament de Barcelona

26/05/2018
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Amb ponents representants de la quàdruple hèlix: administració 
pública, món acadèmic, món empresarial i ciutadania activista, 
l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona, juntament amb 
l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge a Catalunya, 
va organitzar aquesta jornada per reflexionar sobre habitatge, 
gentrificació, pressió turística i bombolla del lloguer. Entre les 
conclusions? La necessitat de disposar de dades reals i saber-les 
interpretar per no errar en la diagnosi a l’hora d’elaborar polítiques 
d’habitatge, i la necessitat d’uns processos de regulació de l’habitatge 
compartits entre tots els actors involucrats i d’una coordinació clara 
de polítiques amb un enfocament transversal. 

Jornada d’habitatge “Un èxode inevitable?  
Gentrificació, pressió turística i bombolla del lloguer.  
Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts”. 
Diputació de Barcelona

31/05/2018
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Sisena edició de la Barcelona GovJam, esdeveniment que, a partir 
d’un tema comú per a més de 20 ciutats arreu del món i secret fins el 
mateix dia de la jam, tracta d’arribar a un prototip funcional del servei 
mitjançant la innovació. Barcelona GovJam es basa en tres elements 
clau: el disseny i la innovació de serveis, la globalitat de l’esdeveniment 
i els participants. Una oportunitat per repensar els serveis públics a 
través del design thinking.

Barcelona GovJam

5/06/2018
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La tercera edició del “Foro de las ciudades de Madrid IFEMA” tenia 
com a eix central “la ciutat per als ciutadans” i partia de l’objectiu 
d’oferir una mirada transversal al món de les ciutats, de la seva gestió 
innovadora i del paper que juguen tots els actors que es relacionen als 
entorns urbans. Prop de 10.900 participants de 51 països diferents 
amb la intenció i el compromís de conèixer projectes innovadors, 
intercanviar experiències i bones pràctiques urbanes, col·locar en el 
centre del canvi els ciutadans, posar en valor el medi ambient urbà i 
promoure el metabolisme verd urbà i les noves economies.

Foro de las Ciudades: Espacios Urbanos para el Bienestar  
y la Sostenibilidad. IFEMA

13/06/2018
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El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va ser un dels 
líders d’opinió escollits per formar part d’aquesta formació sobre 
innovació tecnològica i economia circular a Madrid. L’objectiu principal 
de la cimera era el d’augmentar la consciència pública sobre com 
l’economia circular i la innovació suposen avantatges competitius per 
a empreses, institucions, empresaris i el territori en el seu conjunt, 
per tal de promoure una transició més ràpida i eficaç cap a un model 
econòmic sostenible a Espanya. 

L’esdeveniment va comptar, entre els ponents, amb l’expresident 
dels Estats Units Barack Obama, o diversos premis Nobel, com 
Christopher Pissarides, Finn Kydland (ambdós d’economia) o Barry 
Barrish (física). El compromís dels participants? Convertir-se en 
ambaixadors de l’economia circular i la innovació duent a terme un 
mínim de 10 presentacions i/o participant en esdeveniments en 
mitjans de comunicació.

Cumbre Innovación Tecnológica y Economia Circular. 
Advanced Leadership Foundation i Fundación INCYDE

6/07/2018
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“El Llibre blanc del futur del(s) treball(s) de Barcelona Activa fa un 
recorregut pel món del treball començant pels grans canvis que s’hi 
produeixen i que vindran en el pla global fins a les conseqüències que 
aquests estan tenint i tindran en l’àmbit local, amb l’objectiu de cercar 
respostes al nostre abast, aplicables des del territori”. La jornada de 
presentació va comptar amb la participació de Gerardo Pisarello, 
que va voler aclarir la diferència entre treball i ocupació per entendre 
que la crisi és essencialment de la segona, i que la globalització i 
la digitalització obliguen a trobar nous marcs regulatoris i noves 
polítiques per fer que treballar permeti una vida digna. 

Presentació del Llibre blanc del futur del(s) treball(s). 
Barcelona Activa

13/09/2018
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Jornada del CADS al voltant de les “5P” de l’Agenda 2030: 
persones, planeta, prosperitat, pau partenariats, i dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) que tenia com a objectiu explicar 
el procés d’elaboració del Pla Nacional de l’Agenda 2030 i donar veu a 
alguns dels actors que s’han implicat en la seva aplicació a Catalunya 
i a escala global. Entre les necessitats detectades? Transformació 
de polítiques prèvies per adaptar-les als ODS, avaluació i indicadors, 
acords globals, coproducció de polítiques, espais urbans de 
concertació i mecanismes de rendició de comptes.

Jornada “Una Agenda per a les Persones i la Prosperitat”. 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

27/09/2018
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El CIDOB, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, va organitzar 
durant els dies 27 i 28 de setembre aquest seminari internacional 
amb l’objectiu d’abordar amb professionals, càrrecs electes i 
intel·lectuals les grans qüestions urbanes del moment i preguntar-se 
novament sobre la noció de ‘ciutats globals’ i, en particular, sobre els 
seus models associats de governança i regulació urbana. 

Prèviament al seminari, va tenir lloc un diàleg entre l’alcaldessa 
de Barcelona i presidenta del PEMB, Ada Colau, el filòsof Josep 
Ramoneda i la catedràtica d’UC Berkeley Teresa Caldeira titulada 
“Ciutats globals i segregació espacial: resistències, alternatives”, 
en el qual Colau va posar sobre la taula la necessitat de tenir un 
model propi per a la metròpolis de Barcelona i d’estar present en 
primera línia en un moment en què les ciutats han passat de ser 
un actor polític en minúscula a assumir un rol clau per fer front als 
reptes globals del futur. 

Els nous reptes de les ciutats globals. CIDOB

27 i 28/09/2018
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Segons l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, la igualtat de gènere 
i l’objectiu d’assolir un equilibri del 50 % entre homes i dones en 
empreses, administracions públiques i societat civil constitueix un 
dels objectius de la governança mundial. 

Per aquest motiu és clau que totes les polítiques públiques a tots 
els nivells de govern incorporin transversalment la perspectiva de 
gènere, i per això l’Agència de Transparència de l’AMB va muntar 
aquesta jornada, per abordar l’equitat de gènere com a eix del 
bon govern metropolità. Entre altres reflexions, es va presentar 
el programa Demèter, que treballa per la innovació en igualtat de 
gènere, transparència i bon govern amb visualització i accés a dades, 
avaluació dels plans d’igualtat, criteris en contractació pública, etc.

9a Jornada “L’equitat de gènere, eix del bon govern 
metropolità”. Agència de Transparència de l’AMB

9/10/2018
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L’Assemblea Urbana de Catalunya va néixer, el 5 de novembre de 2018, 
com a òrgan impulsor de l’elaboració i aplicació de l’Agenda Urbana 
de Catalunya, que deriva de la Nova Agenda Urbana de les Nacions 
Unides i que tindrà seis eixos temàtics: hàbitats urbans saludables, 
benestar de les persones, qualitat urbana, prosperitat econòmica, 
dimensió territorial i bon govern. L’assemblea està constituïda per 60 
membres entre representants de les administracions de Catalunya i 
del teixit econòmic i social. El paper del PEMB és participar-hi com a 
entitat observadora per vetllar pel compromís metropolità. 

Constitució de l’Assemblea Urbana de Catalunya

5/11/2018
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Rezero és una entitat privada sense ànim de lucre i d’àmbit català, 
que des de 2005 vol canviar el model de producció i consum cap 
al residu zero, impulsant accions i polítiques transformadores de 
prevenció de residus treballant en xarxa amb tots els agents socials 
i econòmics. Els Premis #Rezero, en la mateixa línia, busquen 
reconèixer, donar visibilitat i estimular les accions de prevenció de 
residus i consum que també contribueixen a assolir una societat 
residu zero. 

Els guanyadors de la primera edició, aquest 2018, van ser: El rebost de 
Sant Andreu en la categoria de comerç, La vida dels jocs i les joguines 
en la categoria d’empresa, l’Ajuntament de Barcelona en la categoria 
d’administració i Pam a pam del Setem i la Xarxa d’Economia Solidària 
en la categoria d’entitat. El premi honorífic se’l va endur el Govern de 
les Illes Balears per proposar una llei pionera en l’àmbit europeu pel 
que fa a la implementació de mesures de prevenció.

1a Edició dels Premis #Rezero 2018. Fundació Catalana  
per a la prevenció i el consum responsable (Rezero)

8/11/2018
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La Diputació de Barcelona i l’Institut de Salut Global de Barcelona 
van organitzar aquesta jornada sobre entorn urbà i salut dirigida 
a càrrecs polítics i professionals de l’administració, la universitat 
i el sector privat per trobar un espai de reflexió, d’intercanvi 
d’experiències i de debat sobre la relació entre el model de ciutat i la 
salut de les persones que hi viuen.

La conferència inaugural va anar a càrrec de Jennifer Gardner, que 
lidera el programa de l’Institut Jan Gehl per promoure la salut i la 
inclusió en el disseny de les ciutats, i els panells van girar al voltant 
d’exemples de ciutats i agents que introdueixen conceptes de salut 
i sostenibilitat en les polítiques relacionades amb l’entorn urbà. 
Aletha Maybank, responsable de Salut Pública a la ciutat de Nova 
York, va ser l’encarregada de tancar la sessió. 

II Jornada Entorn Urbà i Salut: El model de ciutat com a eina 
de salut. Diputació de Barcelona i ISGlobal

14/11/2018
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Cicle de conferències “Re-city”de la Fundació Catalunya Europa

07/02/2018 “Innovació social i urbana per combatre les desigualtats”
06/03/2018 “Es pot reformar el sistema neoliberal?”

30/05/2018 “Desigualtat social i comunicació digital”

26/09/2018 “Canvi climàtic, salut i desigualtats”

08/10/2018 “L’impacte de les ciutats en el canvi climàtic: nexe urbà-rural”

25/10/2018 “Guerra per l’aigua i nexe amb l’energia i la justícia social”

15/11/2018 “Les ciutats, motor del canvi climàtic?”

19/11/2018 “Per què ens preocupa la desigualtat?”

22/11/2018 “Canvi climàtic i salut”
13/12/2018 “Un nou clima per a una nova societat”

20/02/2018 Sessió plenària del Pacte per la Mobilitat de Barcelona

Cicle de conferències “Pensar Barcelona” del Cercle d’Economia i Barcelona Global

15/03/2018 “Barcelona, la cultura i les seves prioritats”
22/03/2018 “Barcelona i el seu govern”

12/04/2018 “La Barcelona de l’emprenedoria”

25/04/2018 “La Barcelona de la ciència”

07/05/2018 “La Barcelona dels visitants”

10/05/2018 “Barcelona i el seu urbanisme”

17/05/2018 “La Barcelona dels millennials”

07/06/2018 “Els límits de Barcelona”

20/06/2018 “Ciutats en transformació”

09/07/2018 “De Barcelona al món”

10/10/2018 “Salut i ciutat”

07/11/2018 “Habitatge i cohesió social”
15/11/2018 “La Barcelona del talent”

05/04/2018 Conferència “La nova ciutat innovadora” a l’Ateneu Barcelonès

11/04/2018 Primera sessió de treball tècnic per al Pla Metropolità de Mobilitat 
Urbana organitzada per l’AMB. Més sessions durant el 2018: 9 de maig

11/04/2018 Inauguració del mural del Parc Científic de Barcelona (UB)

13/04/2018 Comissió Rectora de l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona  
a l’Ajuntament de Barcelona

18/04/2018 Jornada sobre Conflictes Socioecològics a l’AMB

24/04/2018 Presentació del Pla Clima de Barcelona + Sostenible, Ajuntament 
de Barcelona

Assistència a jornades, conferències i congressos
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25/04/2018 Jornada sobre els reptes i les oportunitats dels canals curts de 
comercialització a l’AMB

27/04/2018 Conferència projecte europeu MEANING, a l’AMB

Dinars Cambra, de la Cambra Barcelona

09/05/2018 Dinars Cambra, sessió amb Javier Pacheco

09/05/2018 Jornada “Ciutats amb talent, nous models urbans”, Assamblea REDEL

17/05/2018 I Seminari REPOLURB: “Les estratègies d’innovació en les polítiques 
urbanes” de l’IERMB i l’IGOP-UAB

17/05/2018
Debat tècnic sobre l’enginyeria 4.0 en l’entorn industrial, de 
l’edificació i d’infraestructures, automoció i transport del Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

17/05/2018 Coworking Spain Conference 2018

22/05/2018 Programa Ciutats Globals del CIDOB Barcelona i l’Ajuntament  
de Barcelona

30/05/2018 Biz Barcelona 2018 de Barcelona Activa

07/06/2018 Convenció 22@. “22@ intel·ligència col·lectiva. Projectant el districte 
i la ciutat”, de 22@ Network BCN

14/06/2018
Ciutat circular: Amsterdam, tecnologia sostenible i creativitat 
ciutadana, en el marc del cicle “Créixer sense consumir: experiències 
d’economia circular” del Palau Macaya

20/06/2018
Jornada tècnica: Les estratègies locals en clau de futur de l’Oficina 
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic de la 
Diputació de Barcelona

28/06/2018 Presentació de Ca l’Alier, el nou centre d’innovació urbana. 22@
Update Breakfast, de 22@Network

28/06/2018 El model de transformació urbana de Barcelona: 22@ passat, 
present i futur, de l’escola d’estiu de RMIT Urban Futures

12/07/2018 Presentació de l’anuari metropolità de l’IERMB

16/07/2018 Presentació de l’informe Salari i rendes bàsiques de ciutat del 
Consell Econòmic i Social de Barcelona

18/09/2018 Fòrum per a professionals del desenvolupament local, emprenedors 
i innovadors socials a Porto de l’OECD

27/09/2018 I Simposi Garraf: Jornades d’Economia i Estratègia Comarcals, de 
l’Agència de desenvolupament Node Garraf

04/10/2018 Conferència Anual MedCities 2018

08/10/2018 L’Estratègia de màrqueting turístic de la destinació de Barcelona del 
Consorci Turisme de Barcelona

Assistència a jornades, conferències i congressos
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15-21/10/2018 Ciutat Oberta: Biennal de pensament de l’Ajuntament de Barcelona

18/10/2018 Blockchain, quina revolució? 22@Network Àgora

24/10/2018 
(Re)pensant l’alimentació des d’una perspectiva global i no 
reduccionista de les necessitats de l’Escola de Treball Social  
de la Universitat de Barcelona

25/10/2018
Jornada “Monedes socials per al desenvolupament local” de 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB i l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet

30/10/2018 Presentació del Pla Director de Mobilitat de l’Autoritat del Transport 
Metropolità 

30/10/2018 Convocatòria d’Ajuts a la Recerca de la Càtedra Barcelona-UPF de 
Política Econòmica Local

30/10/2018
Curs “Garantir l’accés i la permanència en l’habitatge, dos reptes 
col·lectius” de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona 
(O-HB) (IERMB) al CUIMPB

09/11/2018 Seminari Internacional de Transparència: Integritat publicoprivada 
per a una nova governança de l’Agència de Transparència de l’AMB

09/11/2018 XXIII Jornada dels Economistes

15/11/2018 Presentació del nou diari Tot Barcelona

15/11/2018 Presentació del dossier sobre ciutats d’El Crític

04/12/2018 Impuls a la creació d’una Àrea del Vallès com a referent econòmic i 
d’equilibri territorial, de Som Vallès

05/12/2018 Presentació de l’Informe Biocat 2017

12/12/2018 La localització dels ODS: què han de saber els ens locals?  
De la Diputació de Barcelona

13/12/2018 Pacte per la mobilitat, 20 anys de l’Ajuntament de Barcelona

14/12/2018 Propostes en lloc de protestes: mostra de treballs dels alumnes de 
Kaospilot al voltant de l’espai de les Tres Xemeneies

17/12/2018 Com la renovació urbana millora la vida de les persones?  
Del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Palau Macaya

21/12/2018 Acte Institucional del 20è aniversari del Parc Científic de Barcelona

EL PEMB TAMBÉ HA ESTAT PRESENT A:

Assistència a jornades, conferències i congressos
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VISITES DE DELEGACIONS I ALTRES ORGANITZACIONS

Durant el 2018 el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha tornat a rebre 
visites de delegacions d’altres territoris de l’Estat i d’altres zones del món. 
L’objectiu d’aquestes trobades és conèixer de primera mà què és el PEMB, la 
seva tasca i àmbit de treball, i els projectes que s’estan impulsant. Aquestes són 
les visites rebudes:

DELEGACIÓ COSTA RICA 

Interessada a conèixer les lliçons apreses dels 30 anys del PEMB de 
com planificar la ciutat per aplicar-ho en el seu projecte de ciutat 
digital a San José de Costa Rica.

14/05/2018

VI
SI

TE
S 

D
E 

D
EL

EG
AC

IO
N

S 
I A

LT
RE

S 
OR

GA
N

IT
ZA

CI
ON

S

Visites de delegacions i altres organitzacions

VISITES DE DELEGACIONS I ALTRES ORGANITZACIONS



100

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    05 Activitats del PEMB

05

XODEL

Trobada amb representants dels diversos observatoris de la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local i coordinada 
per la Diputació de Barcelona (XODEL). 

Els temes tractats:

» Repàs de l’evolució del PEMB en els seus 30 anys d’existència  
i situació actual.

» Projecte de polítiques alimentàries.

» Presentació del curs d’estiu sobre prospectiva. 

» Presentació de la Càtedra Barcelona-UPF de Política  
Econòmica Local. 

» Plantejament de la col·laboració XODEL-Observatori de les fonts 
d’ocupació vinculat a la Càtedra. 

16/05/2018
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“JACOBO HERDOÍZA I VIRGÍNIA AIRA”

Jacobo Herdoíza, secretari de territori de Municipi Quito, 
Equador, i Virgínia Aira, treballadora del relacions internacionals 
de l’Ajuntament Barcelona i responsable del Programa d’Amèrica 
Llatina al CIDEU, van parlar sobre el projecte de cooperació per a 
la regeneració urbana al voltant de les estacions del nou metro 
de Quito en el marc de l’acord de col·laboració entre el municipi 
de Quito i l’Ajuntament de Barcelona, on el PEMB i el CIDEU fan 
d’assessors en el projecte.

DELEGACIÓ DE QUITO 

Quito i l’Ajuntament de Barcelona van signar un acord, el 2018, 
amb el PEMB i el CIDEU per a l’assessorament en el projecte de 
regeneració urbana al voltant de les estacions del nou metro de 
Quito. El 9 de juliol, una delegació de la ciutat equatoriana va visitar 
el PEMB per posar en marxa aquesta iniciativa. 

11/06/2018

09/07/2018
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300.000 KM/S

Pablo Martínez i Mar Santamaria, cofundadors de l’estudi 
d’arquitectura 300.000 km/s, pioner a aplicar l’anàlisi de dades a 
l’urbanisme, van visitar les instal·lacions del PEMB i van ensenyar 
a l’equip tècnic els diferents projectes en els quals treballen, com 
ara els mapes de dades sobre la realitat nocturna de Barcelona, 
reconeguts internacionalment. 

11/06/2018
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FACILITACIÓ

El 2017 ja es va definir la facilitació com a eix central de la nova etapa del 
PEMB, i durant el 2018 s’ha mantingut aquesta dinàmica, d’una banda, amb la 
continuació del procés de facilitació en polítiques alimentàries i cocreació del 
Centre d’Intercanvi Agroalimentari de Proximitat (CIAP), i de l’altra, amb la posada 
en marxa d’un procés de facilitació per crear una bateria d’indicadors locals per 
als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

CENTRE D’INTERCANVI AGROALIMENTARI DE PROXIMITAT (CIAP)

El procés de disseny del CIAP ja s’havia iniciat el 2017 amb una primera fase de 
cerca d’acords i creació del marc comú. El 2018 va arrancar amb la segona fase 
del projecte, que consistia a entendre (determinar usuaris del CIAP, requeriments 
i necessitats), imaginar (definir el CIAP a partir dels requeriments i les necessitats 
clau) i definir (descriure tècnicament les propostes alternatives de projecte de 
CIAP). Per dur a terme aquesta segona fase es van realitzar dues sessions de 
facilitació, una amb el grup obert i l’altra amb el grup impulsor. 

Al final de la segona fase, es va detectar la necessitat de fer una anàlisi més 
detallada dels i les possibles usuaris/es del CIAP, i per això es va decidir externalitzar 
un seguit d’entrevistes a actors seleccionats, representants dels perfils d’usuari 
diversos, i aprofitar també per dur a terme una anàlisi d’experiències similars, tant 
en tipologies de circuits curts com en sistemes de concentració i distribució de 
productes agroalimentaris arreu del món. Les entrevistes i l’estudi de benchmarking 
van ser encarregats a Llaurant Barcelona, amb la implicació de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona i el mateix PEMB. Es van realitzar 30 
entrevistes i detectar 20 experiències de característiques diverses, de les quals es 
van estudiar a fons tres casos.

El resultat final d’aquest procés iniciat el 2017 i finalitzat el 2018 és una proposta de 
Centre d’Intercanvi Agroalimentari de Proximitat que va presentar-se a finals d’any.

Facilitació

FACILITACIÓ
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BATERIA D’INDICADORS LOCALS D’ASSOLIMENT DELS ODS

El 2018 va iniciar-se un altre projecte facilitat des de l’oficina de coordinació del 
PEMB per tal de crear una bateria d’indicadors locals d’assoliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

El 30 de novembre de 2018 es va dur a terme una primera sessió que va acabar 
amb dues conclusions:

» Cal un acord en indicadors compartits a escala local que després cada 

organització pugui adaptar a les seves necessitats.

» Cal garantir el coneixement estadístic en el procés.

Aquest projecte continuarà durant el 2019.

Facilitació

FACILITACIÓ
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

El 2017, l’oficina de coordinació del PEMB ja va incloure la responsabilitat 
social corporativa com a eix fonamental del seu funcionament amb la voluntat 
d’incorporar consideracions socials i ambientals en la presa de decisions, 
així com mantenir un comportament transparent i ètic que contribueixi al 
desenvolupament sostenible. El 2017 es va dur a terme una activitat, la Magic 
Line de Sant Joan de Déu, que s’ha repetit aquest 2018 juntament amb noves 
accions en aquesta direcció.

25/02/2018

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va participar per segona 
vegada en la Magic Line, una mobilització solidària per a les 
persones en situació vulnerable, que organitza l’Obra Social de Sant 
Joan de Déu. L’esdeveniment central d’aquesta iniciativa és una 
caminada solidària que va tenir lloc el 25 de febrer del 2018. Per tal 
de participar-hi, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va crear 
un equip integrat pels treballadors i treballadores de l’oficina de 
coordinació i alguns familiars.

En l’edició del 2018 hi van participar 912 equips, 700 persones 
voluntàries i 200 organitzacions col·laboradores, i es van recaptar 
353.634 € per finançar projectes socials de Sant Joan de Déu.

Magic Line de Sant Joan de Déu
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Algunes dones del PEMB van sumar-se a la vaga feminista convocada 
el 8 de març de 2018 amb la finalitat de visualitzar que “sense les 
dones, el món s’atura”. 

Arran de  la seva participació, es va decidir fer una donació al projecte 
“Feminismes en latituds urbanes”, d’Hemisferia, per visibilitzar 
l’apoderament de dones, lesbianes i trans a Barcelona i a altres 
ciutats d’arreu del món, i donar suport a aquest mitjà de comunicació 
internacional, jove, alternatiu, digital i en català de periodisme reposat, 
de proximitat i al servei de les persones. 

La donació es va fer a través de la plataforma de micromecenatge 
goteo.org.

Feminismes en latituds urbanes. Hemisferia

8/03/2018
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Una altra de les iniciatives que es van fer com a RSC va ser sumar-
se a una de les activitats de la Setmana de la Natura 2018, set dies 
dedicats a prendre consciència de la necessitat de conservar el medi 
ambient i el patrimoni natural. 

Per això, membres de l’oficina de coordinació van participar en 
l’enjardinada dels escocells dels arbres organitzada per l’Aula 
ambiental de la Sagrada Família, amb la qual, juntament amb escoles, 
comerciants i entitats de la dreta de l’Eixample, es va renaturitzar el 
carrer Girona, entre els carrers Consell de Cent i Diputació. L’activitat 
era una prova pilot que es va dur a terme després que l’Ajuntament 
de Barcelona prohibís l’ús del glifosat, potencialment cancerigen. Des 
de Parcs i Jardins, es va promoure una xarxa de voluntariat a la ciutat 
per cuidar els escocells i l’espai públic, recuperant el verd a la ciutat.

Després de la jornada del dia 1 de juny, a més, el PEMB va apadrinar 
dos dels escocells que va cuidar durant els mesos de juny, juliol i agost. 

Enjardinada d’escocells per la Setmana de la Natura 2018

1/06/2018
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https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_se_suma_a_la_setmana_de_la_natura_2018/154/
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En la línia de contribuir a conscienciar sobre la necessitat de viure 
en una ciutat més sostenible, el PEMB també va participar en la 
celebració del Park(ing) Day, una acció de ciutat performativa, 
educativa i reivindicativa, en la qual diverses entitats, col·lectius i 
ciutadania en general van transformar de forma temporal places 
públiques d’aparcament en parcs, jardins i altres formes d’espai 
públic amb l’objectiu de reivindicar un model de ciutat més 
sostenible, centrat en les persones i en el medi ambient.

Així, es va ocupar una de les places de davant de l’espai CREC, on es 
convidava la gent del carrer a imaginar una ciutat sense cotxes i a 
pensar què farien si les places de pàrquing poguessin ser utilitzades 
per a una altra finalitat. L’ocupació de la plaça de pàrquing va incloure 
una  exposició informativa sobre els costos dels vehicles privats com 
el cotxe i la moto en relació amb el transport públic. Igualment, també 
es van exposar projectes i fotografies que mostraven com canvien 
les ciutats que es pensen amb una visió inclusiva o de gènere. 

Park(ing) Day

21/09/2018
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https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_es_suma_a_les_iniciatives_del_parking_day_per_reivindicar_un_model_de_ciutat_mes_sostenible/180/
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Una altra de les novetats del 2018 va ser participar en la Fira 
d’Economia Social i Solidària de Catalunya que acull cada any 
la Fàbrica Fabra i Coats a Sant Andreu (Barcelona). El PEMB va 
contribuir a què el supermercat Cooperatiu Food Coop pogués tenir 
un estand per explicar la seva iniciativa per tal que els aliments 
bons, nets i justos arribin a més gent.

Stand de Food Coop Barcelona a la FESC’18

27-28/10/2018
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El coordinador general del PEMB va signar, juntament amb 150 
persones expertes en camps com la ciència, la tecnologia o les 
relacions internacionals el “The Barcelona Manifesto” SciTech 
Diplohub “per a una diplomàcia en ciència i tecnologia a Barcelona”. 

El manifest reconeix, d’una banda, el paper que poden jugar valors 
científics com ara racionalitat, transparència i universalitat per 
construir a una millor governança global i generar confiança entre 
nacions i societats i, de l’altra, el rol que juguen les ciutats globals, 
“un actor geopolític cada cop més rellevant”.

En la mateixa línia, Oriol Estela també va signar el manifest “NO sin 
mujeres”, on diferents persones vinculades al món acadèmic es 
comprometien públicament a no participar com a ponents en cap 
esdeveniment acadèmic (conferència, congrés, jornades o similar) 
o taula rodona de més de dos intervencions on no hi hagi almenys 
una dona en qualitat d’experta. 

Així mateix, instaven al compliment del que estableix la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Signatura del Barcelona Manifesto

Signatura del manifest “NO sin mujeres”

21/11/2018
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Responsabilitat Social Corporativa

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

https://pemb.cat/ca/noticies/oriol_estela_signa_el_the_barcelona_manifesto_for_a_cityled_science_and_technology_diplomacy/196/?utm_source=Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Signatura Barcelona Manifesto
https://sites.google.com/view/nosinmujeres
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Team Building

TEAM BUILDING

Un altre dels temes que va adquirir importància durant el 2018 va ser seguir amb 
la línia d’afavorir la cohesió interna i la motivació de tot l’equip del PEMB. En aquest 
sentit, es van dur a terme quatre activitats:

9 i 10/01/2018

Els dies 9 i 10 de gener les persones que formen part de l’oficina 
tècnica del PEMB van reunir-se a l’Inout Hostel de Vallvidrera amb 
una doble finalitat: per una banda, seguir treballant en la cohesió del 
grup i, per l’altra, evolucionar sobre el que es va treballar anteriorment 
tant en matèria de facilitació com d’habilitats de comunicació o de 
treball en equip. Durant els dos dies, i amb l’ajuda de Manahmana, 
empresa especialitzada en facilitació i formació en facilitació, i 
d’Irati Lekué, entrenadora d’equips i consultora independent, es 
van treballar diferents tècniques de facilitació i es van dur a terme 
dinàmiques per tal de millorar el funcionament i l’organització 
interna de l’Oficina de Coordinació, detectar necessitats i veure què 
estava funcionant bé i en què calia millorar. En una reunió posterior, 
el dia 15 de gener, es va poder realitzar una avaluació i es van definir 
accions per desenvolupar per tal de corregir i guanyar en efectivitat. 

A més, durant l’Escola d’Hivern també es van fer dues visites a 
empreses/entitats inspiradores per la seva organització i per com 
els treballadors i treballadores s’integren a l’empresa. La més 
coneguda, la Fundació Arrels, amb un equip format per persones 
voluntàries, persones que viuen o han viscut al carrer i un equip 
de treballadors i treballadores que garanteixen el funcionament 
de l’entitat. L’altra empresa, Runroom, és una consultora de 
negoci nativa digital creada a Barcelona el 2003, especialitzada a 
transformar l’experiència del client.

La línia de treball iniciada durant l’escola d’hivern va tenir continuïtat 
el mes de juny, on es va seguir treballant en aquells aspectes que es 
necessiten millorar, sobretot pel que fa a comunicació interna, per a 
un funcionament òptim de l’oficina tècnica del PEMB.

Escola d’Hivern. Manahmana i Irati Lekué
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El mes de juliol l’equip de treballadors i treballadores del PEMB va 
visitar la Fàbrica del Sol per tal de conèixer aquest equipament 
municipal ambiental que té un ateneu de fabricació centrat en la 
sostenibilitat. En el marc de la visita, es van conèixer projectes per 
avançar cap a la sobirania energètica i la reducció de residus, i es van 
explicar alguns exemples de reutilització de materials per allargar la 
vida útil dels productes i materials, i d’economia col·laborativa —un 
dels àmbits de treball del PEMB— fomentant la relació amb i entre 
els veïns i veïnes.

Visita a la Fàbrica del Sol

12/07/2018

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
TEAM BUILDING
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Com a activitat més distesa de tancament d’any, l’equip del PEMB, 
dividit en dos grups, va participar en un joc d’enigmes i deducció de 
manera cooperativa organitzat per l’empresa White Rabbit. 

Joc d’enigmes amb White rabbit

19/12/2018

ACTIVITATS PERIÒDIQUES DEL PEMB
TEAM BUILDING
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COMUNICACIÓ06
WEB

CANVIS 

Durant l’any 2018 no s’han produït grans canvis a la web. Només l’apartat Pla 
2025 ha passat a dir-se Pla 2030 i li hem afegit els continguts de la celebració 
dels 30 anys de l’entitat, com un vídeo, un quadríptic i les presentacions i els 
àlbums fotogràfics projectats durant el 13è Consell General el 28 de novembre. 

https://pemb.cat/ca/pla-estrategic-2030/

https://pemb.cat/ca
https://pemb.cat/ca/pla-estrategic-2030/
https://pemb.cat/ca/pla-estrategic-2030/
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VISITES 

102.431

8.536

MITJANA  
MENSUAL  

DE SESSIONS 

38.897

USUARIS
(VISITES ÚNIQUES)

39.024

(+51,75%)

USUARIS  
NOUS

3.241

MITJANA  
MENSUAL

D’USUARIS

53.829

(+58,21%)

SESSIONS
(VISITES ÚNIQUES)

1,38

SESSIONS
PER USUARI

VISITES A PÀGINES

87,9%

NOVES  
VISITES

12,1%

USUARIS
FREQÜENTS

COMUNICACIÓ
WEB

Web

06

CADA USUARI  
ES CONNECTA  
UNES 3 VEGADES 

ELS PROJECTES  
ESTRATÈGICS  
ENTRE LES 10 PÀGINES  
+ VISTES
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CANAL

VISITES A LA WEB

COMUNICACIÓ
WEB

Web

06

61,85%
CERCA

ORGÀNICA

20,83%
TRÀNSIT
DIRECTE

https://pemb.cat/
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470
2017

SEGUIDORS

1.073

GENER
2018

SEGUIDORS

COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS06

@pembarcelona

SEGUIDORS
1.858
DESEMBRE 

2018

SEGUIDORS
1.858

2018

+784 persones/entitats

Difusió de les activitats del PEMB 

Cobertura de les activitats

Difusió de les notícies vinculades al PEMB

Articles al blog 

Articles i notícies d’interès metropolità 
publicats per altres blogs o mitjans de 
comunicació

Notícies relacionades amb els associats 
i/o entitats col·laboradores del PEMB

Al llarg de tot l’any, el perfil de Twitter ha servit 
per informar la comunitat del PEMB de: 

Xarxes Socials

XARXES SOCIALS

A l’inici del 2018, ja partíem d’una estratègia i molta activitat a les xarxes socials, 
amb una persona dedicada a alimentar-les amb contingut propi de l’associació, 
i es va decidir potenciar Twitter i Linkedin.

TWITTER

https://twitter.com/pembarcelona
https://twitter.com/pembarcelona
https://twitter.com/pembarcelona
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COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS06

Xarxes Socials

26
SEGUIDORS

@pembarcelona

Des de 
setembre  
de 2017

SEGUIDORS
73

POSTS  
SETMANALS,
poc més d’un 
per setmana

5

Millorar el posicionament natural del web 

Augmentar-ne el trànsit 

Millorar la reputació online 

Exposar la cultura organitzativa  
de l’associació 

Generar debat i interacció amb altres 
membres

Captar nous leads/clients potencials 
(possibles membres PEMB) 

De cara al 2019 volem dedicar-hi més esforços i 
crear una estratègia per arribar a publicar entre 
dos i tres posts a la setmana. 

Pel perfil de l’associació, l’altra xarxa social que 
hem tingut activa, tot i que li manca una estratègia 
definida, és LinkedIn, que ens ha de premetre:

LINKEDIN

SÓN DE 
BARCELONA  
I VOLTANTS

81%
SEGUIDORS

GENER
2018 DESEMBRE 

2018

https://www.linkedin.com/company/pemb
https://www.linkedin.com/company/pemb
https://www.linkedin.com/company/pemb
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BLOG

El blog del PEMB es va reactivar el mes de març del 2017 i es van començar 
a duplicar les entrades. Des d’aleshores, es va involucrar tots els membres 
del gabinet tècnic del PEMB, que, al llarg del 2018, han escrit sobre diferents 
temàtiques relacionades amb l’àmbit de treball de l’associació: governança 
metropolitana, mobilitat, polítiques alimentàries i model de ciutat, entre d’altres.

COMUNICACIÓ
BLOG06

Bloc

8,9%
VISITES

A LA WEB

5.879 PÀGINES
1’47"/visita

CERCA  
ORGÀNICA

PÀGINES EN CATALÀ

PÀGINES EN CASTELLÀ

3.238 PÀGINES
1’27"/visita

9.117
PÀGINES  

VISTES

https://pemb.cat/ca/bloc/
https://pemb.cat/ca/bloc/
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EL BUTLLETÍ DEL PEMB: INFOREGIÓ 203006

EL BUTLLETÍ DEL PEMB: INFOREGIÓ 2030

El juliol de 2017 es va reactivar l’enviament de la newsletter de manera mensual 
i el 2018 ha servit per consolidar aquests enviaments i fidelitzar els nostres 
seguidors. La newsletter s’envia mensualment entre la 3a i la 4a setmana de 
cada mes, dimecres o dijous preferiblement, i en funció de les convocatòries 
previstes. Es fa un enviament en català i un en castellà. 

El butlletí del PEMB: Inforegió 2030

Butlletins i/o 
newsletters

22

27,59%

CATALÀ

LA TAXA D’OBERTURA 
DE LES NEWSLETTERS

TAXA DE CLICS
3,40%

TAXA DE CLICS
2,41%

2018

18,94%

CASTELLÀ

121
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COMUNICACIÓ
EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

EL PEMB ALS MITJANS

Durant aquest 2018 una de les prioritats de comunicació ha estat aconseguir 
més aparicions mediàtiques, tant dels projectes amb els quals treballa el PEMB 
com d’articles del seu coordinador general. Aquesta reorientació de les prioritats 
ha tingut com a resultat que les aparicions del PEMB a premsa hagin crescut 
notablement respecte a l’any 2017.  

Els dos grans projectes que han suscitat més interès per part dels mitjans de 
comunicació han estat els relacionats amb la Mobile Week, la Smart City Week i 
les polítiques alimentàries. 

Es va pactar amb EFE que llançarien en exclusiva que, per primera 
vegada, la Mobile Week descentralitzaria les seves activitats fora 
de Barcelona. Gràcies a aquest acord se’n van fer ressò molts 
mitjans digitals: 

31/01/2018

Mobile Week

Fer clic al logo per a anar a la notícia

http://www.elperiodico.com/es/hospitalet/20180131/la-mobile-week-barcelona-se-descentraliza-y-llega-a-sant-adria-y-lhospitalet-6593256
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-01-31/la-mobile-week-barcelona-se-descentraliza-y-llega-a-sant-adria-y-l-hospitalet_1428920/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180131/44432558423/la-mobile-week-barcelona-se-descentraliza-y-llega-a-sant-adria-y-lhospitalet.html
https://es.makemefeed.com/2018/02/01/la-mobile-week-barcelona-se-descentraliza-y-llega-a-sant-adria-y-l-hospitalet-8433088.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180131/mobile-week-barcelona-descentraliza-3773234.html
http://www.vilapress.cat/texto-diario/mostrar/997982/mobile-world-congress-expande-lhospitalet-llobregat
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8906348/01/18/La-Mobile-Week-Barcelona-se-descentraliza-y-llega-a-Sant-Adri-y-LHospitalet.html
http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/alcaldia/noticies/la-mobile-week-barcelona-es-descentralitza-per-primera-vegada-i-arriba-a-sant-adria-de-besos-gracies-a-la-col-laboracio-del-pemb
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8/02/2018

8/02/2018

Després de la roda de premsa oficial de presentació de la Mobile 
Week que va tenir lloc el 7 de febrer, alguns mitjans també es van fer 
ressò de les activitats programades pel PEMB, descentralitzades 
per primera vegada:

Tot i que podem fer una molt bona valoració de la repercussió 
mediàtica de les activitats de la Mobile, hi va haver una sèrie de 
mitjans que, tot i fer-se ressò de la descentralització de la Mobile 
Week, no van mencionar el PEMB:

(a partir del minut 12) (a partir del minut 38 38, en l’entrevista  
a Oriol Estela)

Una de les activitats descentralitzades organitzades pel PEMB va 
ser #LaMetro que va tenir lloc a Sant Adrià de Besòs. 

COMUNICACIÓ
EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

Fer clic al logo per a anar a la notícia

http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180208/120-actividades-para-acercar-el-mobile-a-los-ciudadanos-6610400
http://www.elmundo.es/cataluna/2018/02/08/5a7c47c122601dd93d8b4689.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180208/44621055696/la-mobile-week-programa-120-actividades-para-acercar-el-mwc-a-la-ciudadania.html
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8925106/02/18/La-Mobile-Week-programa-120-actividades-para-acercar-el-MWC-a-la-ciudadania.html
http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-ii-mobile-week-barcelona-crece-consolida-mas-120-actividades-15-24-febrero-20180208125309.html
http://www.elperiodico.cat/ca/economia/20180208/mobile-week-activitats-barcelona-2018-6610284
http://www.regio7.cat/economia/2018/02/09/laperitiu-del-mobile-als-barris/459114.html
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/02/08/mobile-week-barcelona-creix-i-consolida-la-seva-presencia-amb-mes-de-120-activitats/
http://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20180221/44920007020/mwc-2018-metropolitano-yomo-mobile-week-barcelona.html
http://bdncom.alacarta.cat/informatiu/capitol/23-de-febrer-de-2018
https://enacast.com/radiob/#!/programs/badalonamati/radiob_podcast_6712
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12/03/2018

26/07/2018

Un altre dels grans temes que ha generat interès entre els mitjans han estat tots 
aquells projectes que giren al voltant de les polítiques alimentàries, com ara:

COMUNICACIÓ
EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

Polítiques alimentàries

Jornades “Fins on pot arribar el cooperativisme de consum alimentari. 
El repte d’augment d’escala i professionalització”

Carta Alimentària

Una nova línia de treball d’aquest 2018 ha estat vendre temes com la Carta 
Alimentària a alguns mitjans de comunicació perquè se’n facin ressò. En 
aquest sentit, es va pactar amb ACN treure un teletip on el coordinador general 
del PEMB explicava com la Carta Alimentària pretén promoure el consum 
sostenible i combatre el malbaratament, i com des del PEMB s’està treballant 
per tal d’implicar el màxim nombre d’actors possible des d’administracions 
fins al sector privat i la ciutadania, tenint  com a horitzó el 2030. 

13/06/2018

Teletip d’origen: 

Altres mitjans que se’n van fer ressò: 

Fer clic al logo per a anar a la notícia

https://pamapam.org/ca/blog/lescalabilitat-del-cooperativisme-alimentari/
http://opcions.org/consum/supermercats-cooperatius-efervescencia/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180613/4581088551/larea-metropolitana-prepara-una-carta-alimentaria-per-combatre-el-malbaratament-i-promoure-el-consum-sostenible.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/larea-metropolitana-prepara-una-carta-alimentaria-per-combatre-el-malbaratament-i-promoure-el-consum-sostenible/
https://www.jornal.cat/noticia/36788/larea-metropolitana-prepara-una-carta-alimentaria-per-combatre-el-malbaratament-i-promoure
https://twitter.com/ACNmetropolita/status/1006817448295878657
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15/06/2018

27/06/2018

COMUNICACIÓ
EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

8/06/2018

Un altre dels temes que es va vendre a El Periódico va ser el primer 
Hackaton sobre polítiques alimentàries amb l’objectiu de trobar 
projectes concrets per contribuir a reduir el malbaratament alimentari. 
Es va elaborar el contingut juntament amb Valueloops, amb qui vam 
col·laborar en aquest esdeveniment. 

11/06/2018

Food Waste Hackaton

Polítiques alimentàries

Fer clic al logo per a anar a la notícia

http://www.cugat.cat/noticies/economia/137749/el-1r-food-waste-hackathon-reuneix-experts-a-sant_cugat-per-solucionar-el-malbaratament-alimentari
https://medium.com/@Kembou_/inside-food-waste-hackathon-by-value-loops-fce0d90034c1
https://www.wearemobilefirst.com/blog/value-loops-food-waste-hackathon-barcelona
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180608/cumbre-exportes-debatir-ideas-derroche-alimentario-6863421
https://medium.com/wedonthavetime/how-fighting-food-waste-is-a-low-hanging-fruit-in-the-battle-against-climate-change-4c8d242e9c55
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10/03/2018

25/04/2018

26/07/2018

Arran dels 30 anys del PEMB i de la convocatòria de la primera 
Beca Francesc Santacana impulsada per l’associació, es va vendre 
un article de qui va ser coordinador adjunt durant la primera etapa 
del PEMB, Joan Campreciós, a La Vanguardia.

A més, la plataforma Science Corner de la Diputació de Barcelona i 
la UB se’n van fer ressò a les seves pàgines web. 

COMUNICACIÓ
EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

Celebració dels 30 anys del PEMB

Beca Francesc Santacana

Fer clic al logo per a anar a la notícia

http://sciencecorner.diba.cat/news/2018/04/25/beca-francesc-santacana-destinada-projectes-dinvestigacio-sobre-temes-urbans
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/novetats/convocada-la-beca-francesc-santacana-destinada-projectes-dinvestigacio-sobre-temes-urbans
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catala/20180504/282123522133931
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EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

Celebració dels 30 anys del PEMB

Curs “30 anys de planificació estratègica local”

Postfutura

Tot i que el curs organitzat en el marc del trentè aniversari del PEMB no 
va tenir ressò entre mitjans de comunicació, sí que se’n van fer ressò el 
CUIMPB com a coorganitzador, la Diputació de Barcelona, així com la pàgina 
web Zinkdo:

El PEMB va organitzar, juntament amb la consultora d’innovació i 
futurs Elisabet Rosselló, la segona edició de Postfutura, un espai 
efímer i presencial per repensar el futur des de diferents vessants 
i perspectives. 

Rosselló en va parlar al programa Preferències de Radio4 de RNE. 
Menciona el PEMB.

25/04/2018

Consell General “30 anys projectant la Barcelona del futur”

El Consell General del PEMB de finals de desembre del 2018 va tenir 
repercussió tant a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona com a 
Nació Digital.

Fer clic al logo per a anar a la notícia

(a partir del minut 3)

https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/nota-de-premsa/-/journal_content/56_INSTANCE_0MoY/553295/214849483?refererPlid=390764
https://zinkdo.com/ca/administracions-locals-escolta-activa/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/preferencies/preferencies-19-juny-2018/4639300/c
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/11/26/lalcaldessa-presideix-lacte-30-anys-projectant-la-barcelona-del-futur-commemoracio-del-30e-aniversari-del-pla-estrategic-metropolita-de-barcelona/
https://www.naciodigital.cat/noticia/167756/colau/demana/deixar/veure/area/metropolitana/amenaca/contrapoder
http://www.rtve.es/alacarta/audios/preferencies/preferencies-19-juny-2018/4639300/
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COMUNICACIÓ
EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

Smart City Week

Un altre dels projectes on s’ha involucrat el PEMB ha estat en la primera edició 
de la Smart City Week, una setmana dedicada debatre a l’entorn de les ciutats 
intel·ligents. De la nostra participació se n’han fet ressò: 

11/10/2018

Fer clic al logo per a anar a la notícia

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20181011/452299144307/barcelona-smart-city-week-noviembre-actividades.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20181011/barcelona-acogera-noviembre-semana-3925026_age.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-celebrara-primera-smart-city-week-noviembre-mas-50-actividades-20181011134222.html
https://www.elperiodicodelazulejo.es/noticias/cultura/barcelona-ultima-primera-smart-city-week_5418.html
http://www.coolturemag.com/smart-city-week/
http://www.isabelyluis.es/es/barcelona-celebrara-la-primera-smart-city-week-en-noviembre-para-acercar-la-ciudad-inteligente-a-la-ciudadania/
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Saborit també va participar al Via Lliure de RAC1, secció “La 
Conversa”, parlant sobre com regular el patinet elèctric a escala 
metropolitana.

Esmorzar estratègic “El futur del vehicle privat a la regió 
metropolitana de Barcelona: model de peatges de les grans vies”

EL 17è esmorzar estratègic del PEMB sobre el futur dels peatges 
va generar l’interès d’alguns mitjans, com ara:
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El PEMB als mitjans

Mobilitat

20/10/2018

14/12/2018

L’experta sobre mobilitat del PEMB, Nel·la Saborit, va sortir a La Sexta 
parlant sobre peatges i el PEMB.

Cadena Ser, tant a la seva pàgina web com al programa Hora 14 
(a partir del minut 20:43), o en el programa El Balcó (a partir del 
minut 18:12). 

Fer clic al logo per a anar a la notícia

(a partir del minut 01:14)

(minut 40)

https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20181214_140500_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_elbalco_20181214_190000_200000/
https://www.lavanguardia.com/vida/20181214/453538151390/viernes-14-diciembre-de-2018.html
https://cadenaser.com/emisora/2018/12/15/sercat/1544903147_534835.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/asi-son-peajes-inteligentes-que-quieren-instalar-madrid-barcelona-atajar-atascos_201810305bd822230cf202108eee037b.html 
https://www.rac1.cat/programes/via-lliure/20181216/453574413451/el-patinet-electric-pros-i-contres.html
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Aparicions del coordinador general

5/02/2018

11/03/2018

Entrevista sobre estratègia i ciutats a la Plataforma Science Corner.

Entrevista sobre el futur de les ciutats al suplement d’EL PUNT-AVUI, 
L’econòmic. 

Entrevistes

Fer clic al logo per a anar a la notícia

http://sciencecorner.diba.cat/news/2018/02/05/entrevista-oriol-estela-barnet-coordinador-general-del-pemb-pla-estrategic-metropoli
http://www.leconomic.cat/article/1353161-ciutats-desbocades.html
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3/08/2018

Article sobre parcs científics a El Periódico.

Article sobre planificació del turisme a La Vanguardia.

Article sobre el trilema de Barcelona al blog Seres Urbanos d’El País. 

Articles
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Aparicions del coordinador general

9/08/2018

4/09/2018

16/04/2018

JUNY 2018

Article sobre la Carta Alimentària a El Periódico en el marc de la 
celebració de la Fira Alimentària. 

Article “Case Study: A New Stage for the Strategic Metropolitan 
Plan of Barcelona” (pàg. 13) a la revista Iglus Quarterly.

Fer clic al logo per a anar a la notícia

https://pemb.cat/public/docs/1026_gj_oriol_estela_lv_9_agosto_2018cast.pdf
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180803/parques-cientificos-motores-metropoli--articulo-oriol-estela-6975241
https://elpais.com/elpais/2018/08/20/seres_urbanos/1534783215_845981.html
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180416/hacia-una-carta-alimentaria-metropolitana-articulo-oriol-estela-6761945
https://iglus.org/wp-content/uploads/2019/05/IGLUS-Quarterly-Vol-4-Issue-1-1.pdf
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Altres temes

25/01/2018

11/05/2018

27/04/2018

Cinefòrum “Renda bàsica: quin treball? Quina societat? Quina 
vida?”. El va anunciar ICAT FM i, tot i que no van mencionar el PEMB 
com a organitzador de l’esdeveniment, sí que van destacar el 
documental que es projectava, el cine Zumzeig i les persones que 
van formar part del debat. 

El secretari tècnic del PEMB, David Rodríguez, va publicar al blog 
de la UOC un article sobre microcerveseries.

Esplugues Televisió es va fer ressò de la presentació de l’estudi 
sobre els circuits curts de comercialització presentat a l’AMB, tot i 
que no mencionen el PEMB.

El bloc MOSAIC de la UOC va publicar un resum sobre la celebració 
de #LaMetro del 31 de maig a el Prat de Llobregat titulada “Qui 
treballarà, persones o robots? 

18/06/2018

Fer clic al logo per a anar a la notícia

(a partir del minut 12)

http://etv.xiptv.cat/al-dia-llobregat/capitol/27-abril-2018
http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/cerveces-contra-concentracio/?platform=hootsuite
https://mosaic.uoc.edu/2018/06/18/quien-trabajara-personas-o-robots/


133

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018    06 Comunicació

COMUNICACIÓ
EL PEMB ALS MITJANS06

El PEMB als mitjans

Altres temes

El coordinador general del PEMB va participar a finals d’octubre 
a la presentació de l’agenda urbana a Andalusia, que va comptar 
amb diferents conferències d’experts i que va tenir repercussió en 
mitjans com: 

27 i 31/10/2018

El Blog Sostenible de la Diputació de Barcelona va reproduir 
l’article publicat prèviament al blog del PEMB “Transitant cap a la 
ciutat circular” de l’ambientòloga del PEMB, Irene Navarro. 

26/11/2018

Fer clic al logo per a anar a la notícia

https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-palos-frontera-huelva-acogera-miercoles-jornada-nueva-agenda-urbana-andalucia-20181027122950.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181027/452568140879/la-rabida-acogera-el-miercoles-una-jornada-sobre-la-nueva-agenda-urbana-de-andalucia.html
https://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-fiscal-subraya-importancia-implicacion-municipios-implementar-agenda-urbana-andalucia-20181031121103.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181031/452666486318/fiscal-subraya-la-importancia-de-la-implicacion-de-los-municipios-para-implementar-la-agenda-urbana-de-andalucia.html
https://www.sostenible.cat/node/120464
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