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01 Presentació

PRESENTACIÓ

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

L’any 2019 ha estat, sens dubte, l’any de les mobilitzacions,
especialment dels més joves, vinculades a l’emergència climàtica i la
defensa del nostre planeta. Els efectes de la crisi climàtica global, que
ja estem patint, són cada cop més evidents a les nostres ciutats.
No és l’únic repte que hem d’assumir les ciutats. El creixement de les
desigualtats socials metropolitanes, aguditzat durant la crisi la crisi i
que no ha tornat a recuperar els nivells de benestar i inclusió social
anteriors, necessita també un canvi en la manera de fer front a reptes
d’aquesta magnitud.
Ara, més que mai, cal disposar d’espais que contribueixin a compartir
aquesta visió de futur. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
(PEMB), que representa un territori que comparteix les dinàmiques
quotidianes de cinc milions de persones i implica a un ampli i variat
ventall d’agents econòmics i socials, ens ha de servir per avançar en la
transició cap a un model de ciutat més sostenible.
L’àrea metropolitana reclama una visió de conjunt per adaptar-se a
molts dels canvis que vindran i per les oportunitats que es presentaran.
Vivim 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.
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha de prendre bona nota
de com la connexió amb les demandes de la ciutadania, juntament
amb el coratge per dissenyar i portar a la pràctica polítiques i mesures
per transformar aquesta realitat, és l’única via per avançar cap a una
metròpoli més resilient, més pròspera i més cohesionada.
Vull animar-vos a continuar treballant per donar resposta, des d’una
perspectiva metropolitana, a tots els reptes globals als quals les ciutats
ens hem d’enfrontar. Només així, Barcelona i la seva regió metropolitana
seran més fortes i tindran més projecció de futur. Moltes gràcies per la
vostra implicació!
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01 Presentació

PRESENTACIÓ

ORIOL
ESTELA BARNET
Coordinador general del PEMB

L’activitat del PEMB durant l’any 2019 ha vingut marcada per
tres aspectes. En primer lloc, el context de mobilitzacions davant
l’emergència climàtica, que ens ha portat a focalitzar bona part dels
debats i el treball realitzat cap a aquest àmbit i a incorporar-lo en
els diversos espais i fòrums en marxa. En segon lloc, les eleccions
municipals, que han permès situar la dimensió metropolitana en
l’agenda pública, incloent els debats preelectorals que vam organitzar,
per primera vegada, per tractar específicament aquesta dimensió.
Finalment, la preparació de la posada en marxa del procés d’elaboració
del nou pla estratègic en l’horitzó del 2030, d’acord amb el mandat
rebut del Consell General celebrat a finals del 2018.
En aquest sentit, l’equip de l’oficina de coordinació ha estat treballant
durant més de sis mesos en l’assimilació d’eines del design thinking i el
prototipatge de solucions amb l’objectiu de construir un pla estratègic
que vagi més enllà del paper i que sigui realment una guia, però també
un dispositiu, per a l’acció.
El procés del nou pla, que s’ha de desenvolupar entre el 2020 i el
2021, és una crida a l’aportació de tots els actors metropolitans de
l’àmbit públic, privat i de la recerca i el coneixement, i de plataformes
ciutadanes i mitjans de comunicació que vulguin implicar-se en la
construcció d’una metròpoli més resilient, pròspera i cohesionada.
Comptem, doncs, amb tots i totes vosaltres.
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02 El PEMB

QUI SOM | MISSIÓ | VALORS

Qui som
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació sense ànim de
lucre vinculada a l’AMB i a l’Ajuntament de Barcelona que té el seu àmbit de reflexió
i actuació en la regió metropolitana. Actualment es troba en la fase d’elaborar un
nou pla estratègic amb horitzó 2030. També acull l’oficina de coordinació de la
Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.

Missió
La missió del PEMB és establir les bases per a una metròpoli resilient, pròspera
i cohesionada amb l’objectiu d’impulsar el progrés social i econòmic basat en la
innovació i la sostenibilitat, i reduir les desigualtats i la segregació urbana en un
context d’emergència climàtica.

Valors
Visió global, identitat local, #CompromísMetropolità.

Territorialitat: la metròpoli real dels cinc milions
(regió metropolitana de Barcelona).

Equitat i cohesió (atès que el focus és la reducció de desigualtats).

Acord, col·laboració, aliances i sinergies: necessitem aliats per tirar
endavant el nou pla.

Escolta activa i diàleg; respecte per la diversitat de visions i interessos.

Positivitat i proactivitat: el futur el podem fer millor.

#CompromísMetropolità
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ORGANIGRAMA

CONSELL
GENERAL

CONSELL
RECTOR

CONSELL
TERRITORIAL

COMISSIÓ
EXECUTIVA

OFICINA DE
COORDINACIÓ

Presidenta: Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona
i presidenta de l’AMB

Presidenta: Ada Colau
Alcaldessa de Barcelona
i presidenta de l’AMB

Presidenta: Ada Colau
Per delegació: Janet Sanz

Presidenta: Janet Sanz
Vicepresidenta de Planificació
Estratègica de l’AMB

Coordinador general: Oriol Estela
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Canvis 2019

Canvis al Consell Rector durant el 2019:

INSTITUCIONS/EMPRESES

Joan Canadell

Va substituir Miquel Valls en representació de la
Cambra de Barcelona, per relleu a la presidència.

Laia Bonet

Va substituir Gerardo Pisarello com a representant
de l’Ajuntament de Barcelona, per decret d’alcaldia.

Javier Faus

Va substituir Juan José Brugera en representació del
Cercle d’Economia, per relleu a la presidència.

Lidia Muñoz

Va substituir Jordi San José com a representant de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per canvi
a l’alcaldia.

Jaume Collboni

Va substituir Miquel Forns com a representant de la
Diputació de Barcelona, per acord de la Diputació.

Eva Martínez

Va substituir Josep Perpinyà en representació del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per canvi a la
presidència.

Causa baixa el Consell Comarcal del Barcelonès per extinció de l’organisme.
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Reunions dels òrgans de govern

CONSELL RECTOR
El 31 de maig del 2019 es va celebrar el Consell Rector de manera virtual sota la
presidència de la Sra. Janet Sanz i amb els següents punts del dia:

01

Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió.

02

Proposta i aprovació del tancament, i formulació dels comptes
de l’exercici 2018.

03

Proposta i aprovació de la memòria d’activitats del 2018.

04

Proposta i aprovació del projecte de pressupost per al 2019
i del pla de treball associat.
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Algunes xifres dels òrgans de govern del PEMB
COMISSIÓ EXECUTIVA

17
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REPRESENTANTS
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10
INSTITUCIONS
ECONÒMIQUES
I SOCIALS
FUNDADORES
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( QUÀDRUPLE HÈLIX )

3
INSTITUCIONS
PÚBLIQUES

CONSELL RECTOR

26

12

10

14

MEMBRES

AJUNTAMENTS

46%

54%

71

ADMINISTRACIONS
I ÀMBIT PÚBLIC

99

ÀMBIT PRIVAT

24

ÀMBIT ACADÈMIC
I RECERCA

32

CIUTADANIA
I TERCER SECTOR

CONSELL GENERAL

110
PERSONES
A TÍTOL
INDIVIDUAL

235

ENTITATS/
ORGANITZACIONS/
INSTITUCIONS/
EMPRESES
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OFICINA DE COORDINACIÓ

EL PEMB ACULL L’OFICINA DE COORDINACIÓ
DE LA CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ
SOSTENIBLE 2021
A principis d’octubre del 2019, Barcelona va ser escollida Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible per a l’any 2021. Això vol dir que la ciutat serà la seu de
la cimera global de ciutats del Pacte de Milà i que acollirà i donarà suport a una
sèrie d’esdeveniments i iniciatives on l’alimentació sostenible, justa i sana serà el
principal element vertebrador, es desplegaran polítiques i projectes alimentaris per
situar la metròpoli de Barcelona com a referència en aquest àmbit i es construirà
una estratègia de polítiques alimentàries amb horitzó 2030. Amb quina finalitat?
Aconseguir que la capitalitat de l’alimentació sostenible sigui una palanca per
impulsar una transició alimentària que enforteixi les economies locals sostenibles
i millori la salut de les persones, així com la del conjunt del planeta.
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OFICINA DE COORDINACIÓ

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?
La capitalitat de l'alimentació sostenible és una palanca per impulsar una
transmisió alimentària amb la qual s'aconsegueixi enfortir les economies locals
sostenibles i millorar la salut de els persones, així com la del conjunt del planeta.

Fomentar
dietes
saludables

Impulsar
economies locals
i sostenible

Combatre
l'emergència
climàtica

Precisament perquè:

70%
La mala alimentació es vincula
amb un 70% de les morts
per malalties cròniques no
transmissibles

68%
Més d'un 68% de la ciutadania
de Barcelona està disposada
a comprar aliments ecològics
i de proximitat per fer front a
l'emergència climàtica

21-37%
El sistema agroalimentari és
el responsable del 21% al 37%
de les emissions de gasos amb
efecte hivernacle
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OFICINA DE COORDINACIÓ

Té tot el sentit que la ciutat comtal aculli una trobada global que permetrà fer
passos per avançar cap a un model alimentari sa, just i sostenible.
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona tindrà un paper clau per a la seva
articulació metropolitana, un àmbit en el qual ja fa temps que treballa, amb la
Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM), elaborada
conjuntament amb més de 100 entitats de la quàdruple hèlix del sistema
alimentari metropolità. Ara, el PEMB acollirà i estarà a càrrec també de l’Oficina
de coordinació de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible (CMAS 2021)
amb un equip i recursos propis, en estreta col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona i altres institucions que s’hi puguin afegir.
En aquest sentit, s’ha incorporat a l’equip Amaranta Herrero, que, com a coordinadora
estratègica de la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible (CMAS), haurà de
vetllar per la coordinació dels diversos equip tècnics que participen en el projecte
—PEMB, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i altres organitzacions—, la
coordinació de l’elaboració i implementació del Pla de Treball per la Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible 2021 i la coordinació del procés cap una Estratègia
Alimentària de Barcelona amb projecció metropolitana. Lidón Martrat Sanfeliu, com
a coordinadora operativa; Laia Sabater Díaz, com a responsable d’esdeveniments
i comunicació, i Marina Barroso, com a tècnica de política alimentària urbana, en
coordinació amb la tècnica del PEMB especialista en polítiques alimentàries, Marta
Pons, completen l’equip.
Pel que fa a l’oficina de coordinació del PEMB, i per tal de donar suport a
l’elaboració del nou pla estratègic amb visió 2030, s’han incorporat a mitja
jornada Luisa Fernanda Pinto i David Úbeda, després d’haver fet també les
pràctiques a l’associació.

#Alimentació #Ciutat
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ESCALA TERRITORIAL:
LA METRÒPOLI DELS CINC MILIONS

Municipis on el PEMB ha organitzat activitats, facilitacions o processos de
participació ciutadana durant el 2019:

Mapa comarcal i municipal

Vallès Oriental
Maresme

Vallès Occidental

Alt Penedès
Barcelonès
Baix Llobregat
Garraf

Municipis on el PEMB ha organitzat activitats, facilitacions o processos de
participació ciutadana durant el 2019:
Badalona

Sabadell

Barberà del Vallès

Sant Adrià de Besòs

Barcelona

Sant Boi de Llobregat

Cornellà

Santa Coloma de Gramenet

Esplugues de Llobregat

Sant Vicenç dels Horts

L’Hospitalet de Llobregat

Participació ciutadana

Facilitació

Activitat
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FOCUS: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

El PEMB treballa per combatre les creixents desigualtats en
l’accés a l’habitatge o a un lloc de treball, i assegurar un entorn
urbà de qualitat i la igualtat d’oportunitats per a tothom en tot
el territori. Els ODS són una referència clau.

ALIANCES: QUÍNTUPLE HÈLIX
Els aliats imprescindibles del PEMB han de representar els cinc àmbits que poden
aportar diferents visions, coneixements i interessos: administració pública,
acadèmia, empreses, ciutadania i mitjans de comunicació.

ENFOCAMENT: (PRO)POSITIU I PROACTIU
Cal passar a l’acció, plantejar reptes complexos que el PEMB
conceb com a “missions”, amb diversos agents interpel·lats,
que, a la vegada, esdevinguin una oportunitat i una proposta de
transformació en positiu.

22
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MÈTODE DE TREBALL: 100 % COL·LABORATIU I INCLUSIU
El PEMB està format per organitzacions que treballen en el dia a dia de la
metròpoli des de diferents vessants i, per tant, han de ser elles les protagonistes
del desplegament de l’estratègia i les missions.

3
14

El PEMB va facilitar
PROJECTES
Impliquen un total de
SESSIONS

5

4

5

INDICADORS
LOCALS ODS

REFLEXIONS
METROPOLITANES
PER A L’IMPULS DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE

PDU
METROPOLITÀ

88

55

79

PERSONES

PERSONES

PERSONES

29

34

46

ORGANITZACIONS

ORGANITZACIONS

ORGANITZACIONS

12 Sector públic

17

Sector públic

13

Sector públic

3

5

Sector privat

10

Sector privat

3

Universitat
i centres
de recerca

7

Universitat
i centres
de recerca

Sector privat
Universitat

14 i centres

de recerca

0

Associacions

9

Associacions

16

Associacions

0

Mitjans de
comunicació

0

Mitjans de
comunicació

0

Mitjans de
comunicació

Aquests cinc principis han d’orientar el treball de tota l’associació PEMB i, especialment,
de la seva oficina de coordinació, i, conseqüentment, han d’impregnar tota l’elaboració del
Compromís Metropolità 2030.
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p. 41
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p. 61

Donem suport a la recerca
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p. 86

Fem divulgació

p. 105
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p. 122

Representem la metròpoli

p. 127

Fem xarxa

p. 130

Patrocinem

p. 133

Fem responsabilitat
social corporativa

p. 134

Fem team building

p. 139
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QUÈ FEM AL PEMB?

Aquest 2019, al PEMB:
HEM ORGANITZAT

20

ACTIVITATS
PRÒPIES

HEM POSAT EN MARXA

3
PROTOTIPS
D’ESCOLTA
ACTIVA

HEM ENGEGAT

HEM FORMAT PART ACTIVAMENT

6

ROCESSOS
PARTICIPATIUS
D’ALTRES
ORGANITZACIONS

HEM REALITZAT

38

PONÈNCIES

ENTRE EL COORDINADOR
GENERAL I LES PERSONES
MEMBRES DEL GABINET
TÈCNIC

HEM ESTAT PRESENT

4

154

PROCESSOS
PARTICIPATIUS
FACILITATS

JORNADES
D’ALTRES ENTITATS
O INSTITUCIONS
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REFLEXIONEM

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es defineix com un espai de debat
obert on tots els agents econòmics, acadèmics i socials de la metròpoli, així
com la ciutadania, poden participar-hi treballant per a uns objectius comuns. En
aquest marc d’actuació s’orienta una part important de les activitats del PEMB, en
diferents formats però amb un objectiu comú: fomentar la reflexió.
Els “Tombs per la metròpoli” volen donar a conèixer alguns dels seus projectes més
destacats; les tertúlies informals de “#LaMetro” (acompanyades d’una cervesa
artesana) apropen el debat a diferents municipis de l’àrea metropolitana; el “Racó
de #Repensar” impulsa l’intercanvi de coneixements i experiències sempre al
voltant d’un producte cultural (llibre, documental, exposició, concurs de poesia...)
o els “Esmorzars estratègics”, que són activitats en gran format que aglutinen
experts i professionals de diferents sectors per debatre sobre projectes o temes
d’interès metropolità. En alguns casos, les activitats s’han agrupat en cicles, com
el que es va dedicar a la gentrificació o el que ja s’havia iniciat el 2018: “Treballar
en la ciutat del segle XXI”.
Com en anys anteriors, el PEMB va col·laborar en dos dels grans esdeveniments
de ciutat per tal de traslladar part del seu programa als municipis de l’àrea o la
regió metropolitana. Les activitats de la Mobile Week Barcelona, que analitza com
la tecnologia està transformant els nostres hàbits de vida, s’han fet a Badalona i
Esplugues de Llobregat. Les de l’Smart City Week Barcelona, que reflexiona sobre la
relació entre persones, tecnologia i ciutats, es van fer a Sabadell i Sant Boi de Llobregat.
El 2019 es va organitzar per primera vegada una activitat vinculada a la imminent
celebració de les eleccions municipals, els “Debats preelectorals”, que van tenir
molt bona acollida pel contingut i pel format.
Animeu-vos a conèixer les activitats del PEMB! Sempre esteu convidats i
convidades a participar-hi!

1

1

TOMB PER LA
METRÒPOLI

#LAMETRO

2

3

ESMORZARS
ESTRATÈGICS

6
RACONS DE
#REPENSAR

DEBATS
PREELECTORALS
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TOMB PER LA METRÒPOLI.
DONEM UNA VOLTA PER LA METRÒPOLI PER CONÈIXER ELS SEUS PROJECTES?

PER CONÈIXER ELS PROJECTES METROPOLITANS, CAL VEURE'LS

1

FEBRER

2019

Visita al nus viari de Quatre Camins
Molí del Frare (Sant Vicenç dels Horts) i l’entorn
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Maite Aymerich
Toni Sánchez
Mario Sunyer
Héctor Santcovsky
Martín Gullón
Juan Carlos Montiel

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Barkeno Advisors
Estudi Batlle i Roig
AMB
AMB
Barcelona Regional

20 assitents

En aquest tomb es va visitar el nus viari de Quatre Camins,
nucli vertebrador del Baix Llobregat, que actualment té sòls
infrautilitzats o abandonats. La presència de l’intercanviador
dels FGC o de la cimentera Molins, així com el vincle amb els
polígons de Pallejà o els espais naturals recuperats del Llobregat,
configuren un espai de gran potencial que pot actuar com a porta
de la metròpoli. Per això, l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
va iniciar un procés d’elaboració de propostes per revitalitzar la
zona que es van donar a conèixer durant el recorregut, com és la
recuperació dels marges del riu Llobregat per a usos agrícoles,
ambientals i de lleure. La visita es va fer en autobús i bicicletes

#Territori

elèctriques, cedides per l’AMB.
27

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Reflexionem

LAMETRO.
PRENEM UNA CERVESA ARTESANA A LES TERTÚLIES DE #LAMETRO?

UN MODEL D’ACTIVITAT DIFERENT QUE ENS APROPA ALS MUNICIPIS
METROPOLITANS

15
FEBRER

2019

Treballar a la ciutat del segle XXI: quan treballarem?
Forma part del programa de la Mobile Week Barcelona
Centre Cultural i Recreatiu l’Avenç (Esplugues de Llobregat)
Cervesa Cornèlia
Esther Sánchez
Jordi Ojeda
Carla Montané

Consell Assessor de la Reforma Horària
Universitat de Barcelona
Sociòloga (moderadora)

40 assitents

En la darrera sessió del cicle “Treballar a la ciutat del segle XXI”
de #LaMetro es va debatre sobre com impacten en les empreses
i les persones els canvis en l’organització del temps de treball
i quin serà el model de treball futur. Com contribueixen les TIC
a gestionar el temps de treball o com conciliar la feina i la vida
familiar són algunes de les preguntes que es van plantejar. La
principal conclusió a què es va arribar és la dificultat per gestionar
el temps laboral i personal, i que aquest fet genera problemes
socials i desigualtats.

#FuturdelTreball
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EL RACÓ DE #REPENSAR.
REFLEXIONEM AL VOLTANT D’UN DOCUMENTAL, UN LLIBRE O UN POEMA?

LA GENTRIFICACIÓ, ELS ALGORITMES I L’ÚS DE DADES MASSIVES, AIXÍ COM ELS
MENJADORS ESCOLARS SÓN ALGUNS DELS TEMES A DEBAT DEL 2019

20
FEBRER

2019

Ens agrada que ens menteixin?
Veure el món a través dels algoritmes
Forma part del programa de la Mobile Week Barcelona
Espai Betúlia, centre de la paraula i les lletres (Badalona)
Espai Betúlia (Ajuntament de Badalona)
Joan García del Muro
Ana Sofía Cardenal
Laia Subirats
Marc Argemí

Filòsof i autor del llibre Good Bye, veritat
UOC i UPF
Eurocat-Centre Tecnològic de Catalunya
Sibilare

56 assitents

A partir de les idees que defensa el llibre Good Bye, veritat es
va debatre sobre la manca de neutralitat dels algoritmes i com
aquests condicionen la nostra manera de percebre la realitat i, per
tant, també la presa de decisions. Què és veritat i què és mentida
o com podem evitar que ens enganyin a través dels algoritmes
van ser les qüestions principals en què es va centrar el debat que
es va plantejar amb visions diferents: la filosofia, la comunicació,
la ciència política i la intel·ligència artificial.

#Tecnologia #Dades
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EL RACÓ DE #REPENSAR.
REFLEXIONEM AL VOLTANT D’UN DOCUMENTAL, UN LLIBRE O UN POEMA?

LA GENTRIFICACIÓ, ELS ALGORITMES I L’ÚS DE DADES MASSIVES, AIXÍ COM ELS
MENJADORS ESCOLARS SÓN ALGUNS DELS TEMES A DEBAT DEL 2019

12
MARÇ

2019

Cinefòrum sobre menjadors escolars:
“Omplir panxes o alimentar persones?”
Cinema Zumzeig (Barcelona)
Cinema Zumzeig
Nani Moré
Miquel Riera
Maria Ribas
Berta Vidal
Francesc Magrinyà

Associació Menjadors Ecològics
Horta Pla de Munt
Ecomenja
Centre de Recerca en Economia i
Desenvolupament Agroalimentari (CREDA)
AMB

40 assitents

Coincidint amb la Setmana del Consum Responsable i Segur,
es va organitzar un cinefòrum al voltant del documental El plat
o la vida, que planteja la necessitat de repensar el model de
menjadors escolars. Com oferir un servei de menjador ecològic
a les escoles, amb aliments de proximitat, de temporada o de
qualitat; com evitar el malbaratament alimentari; quin paper juga
l’Administració en aquest canvi de model, o quin és el vincle que
s’ha d’establir entre la pagesia i el consum urbà són algunes de
les qüestions que es van plantejar durant el debat.

#Alimentació
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EL RACÓ DE #REPENSAR.
REFLEXIONEM AL VOLTANT D’UN DOCUMENTAL, UN LLIBRE O UN POEMA?

LA GENTRIFICACIÓ, ELS ALGORITMES I L’ÚS DE DADES MASSIVES, AIXÍ COM ELS
MENJADORS ESCOLARS SÓN ALGUNS DELS TEMES A DEBAT DEL 2019

16
MAIG

2019

Cinefòrum: “Com afrontem la gentrificació?”
Cinema Zumzeig (Barcelona)
Cinema Zumzeig
Observatori DESC
Irene Escorihuela
Pla Estratègic de Turisme de Barcelona
Albert Arias
Isabelle Anguelovski Institut de Ciència i Tecnologia
Ambiental de la UAB
Sociòloga
Iolanda Fresnillo
45 assitents

A partir del documental Last days in Shibati es va obrir un debat
sobre un dels principals problemes que afronten les grans ciutats:
la gentrificació. Aquest fenomen urbà obliga una part de la
població a deixar el seu barri a causa de l’augment dels preus per
deixar lloc a una població més benestant i modificant, d’aquesta
manera, el teixit social i els espais relacionals de les ciutats. Com
combatre la gentrificació des de diferents àmbits va ser el punt
central del debat.

#Gentrificació #Habitatge
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EL RACÓ DE #REPENSAR.
REFLEXIONEM AL VOLTANT D’UN DOCUMENTAL, UN LLIBRE O UN POEMA?

LA GENTRIFICACIÓ, ELS ALGORITMES I L’ÚS DE DADES MASSIVES, AIXÍ COM ELS
MENJADORS ESCOLARS SÓN ALGUNS DELS TEMES A DEBAT DEL 2019

30
MAIG

2019

Presentació de llibre Com mesurem la gentrificació?
Biblioteca Francesca Bonnemaison (Barcelona)
Xarxa de Biblioteques de Barcelona
Joan R. Riera
Anna Vergés
Victòria Oliveres
Màrius Boada
Carles Crespo

Autor del llibre L’índex de gentrificació
a Barcelona
Observatori Metropolità de l’Habitatge
de Barcelona
Periodista de dadesde la UAB
Oficina Municipal de dades
Nusos Cooperativa

62 assitents

El llibre L’índex de gentrificació a Barcelona de Joan R. Riera
va permetre posar damunt la taula la dificultat de definir el
concepte de gentrificació, la seva intensitat i els seus efectes,
així com interpretar unes dades no estandarditzades i, sovint,
obsoletes. Es va destacar la necessitat de disposar també de
dades qualitatives i d’incorporar la dimensió metropolitana a un
fenomen tan complex com aquest que afecta negativament la
qualitat de vida de la ciutadania.

#Gentrificació #Dades
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EL RACÓ DE #REPENSAR.
REFLEXIONEM AL VOLTANT D’UN DOCUMENTAL, UN LLIBRE O UN POEMA?
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MENJADORS ESCOLARS SÓN ALGUNS DELS TEMES A DEBAT DEL 2019

12

NOVEMBRE

2019

Cinefòrum “Dades personals massives:
qui, com i per a què les utilitzem?”
Forma part del programa de l’Smart City Week
Auditori de Fira Sabadell (Sabadell)
MyData Barcelona
Paul Olivier Dehaye
Karma Peiró
Josep Maria Ganyet

PersonalData.IO i assessor del documental
Periodista de dades
Mortensen

45 assitents

Es va obrir el debat amb el documental The Great Hack, que
explica com l’empresa experta en anàlisi de dades Cambridge
Analytica va manipular el resultat de les darreres eleccions
presidencials dels EUA. Com garantir la privacitat i el bon ús de
les nostres dades personals? Com evitar que les grans empreses
en facin un ús massiu? Com fer que siguin els seus propietaris
els únics que les puguin usar? Un tema complex amb un rerefons
ètic, polític i econòmic que encara no està resolt i que demana
molt debat i reflexió.

#Gentrificació #Dades
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EL RACÓ DE #REPENSAR.
REFLEXIONEM AL VOLTANT D’UN DOCUMENTAL, UN LLIBRE O UN POEMA?
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14

NOVEMBRE

2019

Smart City Slam. Transformem la ciutat amb poesia
Forma part del programa de l’Smart City Week
Cal Ninyo (Sant Boi de Llobregat)
Associació Cultura Excèntrica i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Cysco Muñóz i Marc García Arnau Cultura Excèntrica
(presentadors i conductors), Dani Orviz, Marta Dylan,
Esteve Bosch de Jaureguizar, Olza , Julio León, Margalida
Followthelide, Marçal Font i Ainara Garcia (concursants)
38 assitents

El PEMB va organitzar per primera vegada un Poetry Slam,
moviment cultural en expansió que recupera i apropa la poesia
oral a la ciutadania i contribueix a la transformació social. En
aquesta competició ràpida de poesia, els concursants van tenir
tres minuts per recitar un poema dedicat a la ciutat i van ser les
persones assistents les que van decidir, amb les seves votacions,
qui guanyava el concurs.

#Ciutat
34

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Reflexionem

ESMORZAR ESTRATÈGIC.
REFLEXIONEM ENTRE CAFÈ I CROISSANTS?

EL PROJECTE DE LA CIUTADELLA-UPF I EL MODEL “MENJADOR 360” DESPERTEN
UN GRAN INTERÈS: HI ASSISTEIXEN MÉS DE 100 PERSONES

21
JUNY

2019

La Ciutadella, nou pol d’innovació amb impacte
metropolità
Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Barcelona Centre Universitari i Universitat Pompeu Fabra
Montserrat Serret
Francesc Subirada

Barcelona Centre Universitari
Iniciativa UPF per a la Ciutadella
del Coneixement

134 assitents

En aquest esmorzar es va presentar el projecte de la Ciutadella
del Coneixement, vinculat a la innovació i la recerca, que vol
convertir-se en el pol de coneixement de referència a Europa i
obrir la Ciutadella al mar. El projecte disposarà de diferents
espais dedicats a la salut de les persones, la societat i el medi
ambient, i se centrarà en el concepte de “benestar planetari” i en
l’assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible.

#Innovació #Recerca
35

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Reflexionem

ESMORZAR ESTRATÈGIC.
REFLEXIONEM ENTRE CAFÈ I CROISSANTS?

EL PROJECTE DE LA CIUTADELLA-UPF I EL MODEL “MENJADOR 360” DESPERTEN
UN GRAN INTERÈS: HI ASSISTEIXEN MÉS DE 100 PERSONES

13

DESEMBRE

2019

Residu zero i restauració col·lectiva?
Terra Veritas (Barcelona)
Veritas
Isabel Coderch
Sílvio Elías
Alex Lozano

Te lo sirvo verde
Veritas
Sodexo

109 assitents

Arran de la visita que l’equip tècnic del PEMB va fer a la seu
d’Inditex (Arteixo) per conèixer el model de restauració sostenible
a gran escala que han implementat —el Menjador 360°— es va
convidar l’empresa de restauració gestora a presentar-nos el
model i debatre sobre com es pot aplicar a altres àmbits: escoles,
restaurants, universitats o hospitals.

#MediAmbient #Alimentació
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DEBATS PREELECTORALS

UNA MIRADA PLURAL SOBRE TRES PROBLEMES METROPOLITANS COMPARTITS
Poc abans de les eleccions municipals, el PEMB va coorganitzat amb Ideograma
un cicle de debats per tractar tres temes d’especial incidència en la metròpolis:
l’habitatge, la distribució de l’activitat econòmica en el territori i el model de
governança. En aquestes sessions, les persones expertes convidades van
introduir el tema a debat per obrir a continuació una ronda d’intervencions
en què les i els portaveus dels grups polítics de l’AMB amb representació
supramunicipal van exposar les propostes del seu programa electoral.

#EleccionsMunicipals2019
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DEBATS PREELECTORALS

10
ABRIL

2019

1r debat preelectoral. “Una solució metropolitana
per al problema d’habitatge?”
Fàbrica Lehmann (Barcelona)
Ideograma
M. Pilar García-Almirall
Carles Donat
Santiago Alonso
Maria Buhigas
Francisco Garrobo
Maritxu Hervàs
Lluïsa Moret
Jordi San José
Isidre Sierra

UPC
UAB (persones expertes)
Ciutadans
ERC
CUP
Partit Popular
PSC
Entesa-Comuns
PDeCAT (portaveus)

44 assitents

En la primera sessió dels debats preelectorals es va parlar sobre la
vulnerabilitat residencial, l’habitatge i la mobilitat i les polítiques
d’habitatge públic. Alguns dels punts en què van coincidir les
persones que van participar en el debat són que cal ampliar
l’oferta d’habitatge assequible i social, condicionar els ajuts a la
rehabilitació, incrementar la inversió pública estatal i autonòmica,
reforçar la visió a escala metropolitana d’aquesta problemàtica i
fer més planificació estratègica a llarg termini.

#Habitatge
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DEBATS PREELECTORALS

16
ABRIL

2019

2n debat preelectoral.
“Quina economia metropolitana?”
Fàbrica Lehmann (Barcelona)
Ideograma
Miquel Barceló
Jordi Berenguer
Carles Brugaroles
Miquel Puig
Mari Luz Guilarte
Jordi Martí
Montserrat Ballarín
Ariadna Trillas

Enginyer industrial i economista
UPC (persones expertes)
PdCAT
ERC
Candidatura de Manuel Valls
per Barcelona
Barcelona en Comú
PSC (portaveus)
Alternativas Económicas (moderadora)

32 assitents

En aquest debat es va parlar sobre com l’economia metropolitana
podia incidir en dos dels temes prioritaris en l’elaboració del nou
pla estratègic 2030: la reducció de les desigualtats i la segregació
urbana. Algunes de les conclusions a què es va arribar són que
cal descentralitzar, repensar i redefinir els espais d’activitat
econòmica d’acord amb les demandes de la “4a revolució
industrial” i aprofitar i redissenyar de manera integradora els
recursos que ja ens ofereix la regió metropolitana de Barcelona.

#EconomiaLocal
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DEBATS PREELECTORALS

9

MAIG

2019

3r debat preelectoral.
“Com governar la metròpoli?”
Fàbrica Lehmann (Barcelona)
Ideograma
Mariona Tomàs
Mireia Belil
Jordi Coronas
Candela López
Neus Munté
Xavier Marcé
Salvador Tovar
Sergi Picazo

Universitat de Barcelona
Bora Kasi (persones expertes)
ERC
Comuns
PdeCAT
PSC
Ciutadans (portaveus)
El Crític (moderador)

45 assitents

El finançament, el sistema d’elecció directa o indirecta del govern
metropolità, les competències i la capacitat de lideratges són
alguns dels temes que es van tractar en la tercera i última sessió
del cicle de debats preelectorals. Tant les persones expertes com
els i les portaveus dels grups polítics van coincidir en la necessitat
de revisar de manera consensuada el govern de governança
metropolitana.

#Governança
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ENGEGUEM COL·LABORACIONS

NOVES MIRADES I UN PAS ENDAVANT EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA BARCELONA
METROPOLITANA DEL 2030
Durant el 2019, i per tal d’assolir un mètode de treball 100 % col·laboratiu i
inclusiu —un dels cinc principis de l’associació—, el PEMB va començar un
seguit de col·laboracions amb diferents entitats i organitzacions amb l’objectiu
d’afegir noves mirades, créixer junts i avançar en la construcció de la metròpoli
de Barcelona del 2030. L’associació està formada per organitzacions que
treballen en el dia a dia de la metròpoli des de diferents vessants, i elles, així
com la ciutadania, han de ser les protagonistes del desplegament de l’estratègia
del nou pla 2030.
En aquesta direcció, i amb la idea d’incorporar també col·lectius que
tradicionalment no han format part d’aquests processos, durant el darrer any,
el PEMB ha iniciat un treball d’elaboració compartida d’estratègies i projectes.
Projectes que han de ser generats amb intel·ligència col·lectiva i respectar
el conjunt d’interessos diversos de la major part de la població i dels agents
involucrats.
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TEAMLABS

CODISSENY I PROTOTIP DE LA NOVA EINA DEL PLA
Teamlabs va acompanyar el PEMB en la cerca d’una nova eina del que ha de
ser el futur pla estratègic metropolità. Com ho va fer? Mitjançant el disseny de
diferents activitats d’escolta i participació ciutadana i prototips per a la millora del
funcionament de l’oficina de coordinació del PEMB:

4

ABRIL

2019

RESET EXP #00
CaixaForum (Barcelona)
100 assitents

L’objectiu del RESET EXP #00, en el marc del #RESET19, era
plantejar preguntes a la ciutadania, ser un “sensor de ciutat”, un
espai d’escolta activa que fomentés la participació ciutadana per
“resetejar” la manera de fer planificació estratègica i contrastar
amb aquells i aquelles que habiten la metròpoli les grans
preguntes que cal plantejar-se en el disseny d’una nova eina de
construcció urbana.

#Prototipatge #ParticipacióCiutadana
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TEAMLABS

9

MAIG

2019

Prototip durant el 3r debat preelectoral.
Com governar la metròpoli?
Fàbrica Lehmann (Barcelona)
45 assitents | Participació:58%

Aquest debat preelectoral era una fita de recollida d’informació
per a la construcció conjunta entre Teamlabs i el PEMB d’una nova
eina de disseny urbà. En aquest context confluïen partits polítics,
representants de l’acadèmia i fundacions, és a dir, es tractava
d’un espai de trobada dels agents metropolitans per promoure
pensament comú, construcció col·lectiva i alineament estratègic
en l’escala metropolitana. És per això que es va convidar els
assistents a dibuixar un futur amb horitzó 2030 mitjançant
preguntes i exercicis voluntaris recollits en un tríptic que es va
entregar a l’inici de la sessió.

#Prototipatge #Governança
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TEAMLABS

7

JUNY

2019

Fixing the Future. Presentació de la Carta
Alimentària Metropolitana de Barcelona (CARM)
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – CCCB (Barcelona)
30 assitents

En el marc del “Fixing the Future”, Teamlabs va organitzar amb
el PEMB una dinàmica de participació amb l’objectiu de tractar
una temàtica de futur com és l’alimentació. Durant la presentació
de la Carta Alimentària Metropolitana de Barcelona (CARM),
l’associació va convidar diverses organitzacions ciutadanes i
altres entitats de l’àmbit metropolità a “jugar” i fer una ronda
de tallers participatius basats en la visió a llarg termini, l’escala
de regió metropolitana, l’assoliment dels ODS i les agendes
europees, la construcció de propostes i de discurs en positiu, i la
implicació de la quíntuple hèlix.

#ParticipacióCiutadana #Alimentació
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TEAMLABS

2

SETEMBRE

2019

Curs de prototipat amb Antonio Lafuente
Seu de Teamlabs i CREC Coworking (Barcelona)
Plantilla de l’oficina de coordinació del PEMB

Teamlabs va organitzar un taller específic per a l’equip del PEMB
amb l’objectiu de profunditzar en la cultura del prototipat i
proporcionar les eines adequades que es necessiten per fer un
pla. Basat en la política experimental, el curs partia de la doble
convicció que per dissenyar hem d’aprendre a escoltar, cosa que
ens obliga a admetre que per canviar alguna cosa abans hem
de canviar nosaltres. I, en segon lloc, a creure que les bones
preguntes estan entre nosaltres i que, per descobrir-les, cal
activar la intel·ligència col·lectiva. L’objectiu últim del taller era
proporcionar als participants les eines bàsiques de prototipat
obert per acabar creant tres prototips per equips.

#Prototipatge
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KAOSPILOT

CERCANT NOVES FORMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA “A LA DANESA”
Estimular la innovació i la col·laboració creativa de l’equip del PEMB i buscar noves
formes de participació amb la ciutadania gràcies a la metodologia KaosPilot és
el que l’oficina de coordinació va treballar amb un grup d’estudiants d’aquesta
escola danesa de disseny i negocis que va col·laborar en diferents sessions.

10

OCTUBRE

2019

Preparació Design Sprint
CREC Coworking (Barcelona)
Representants de l’equip del PEMB

La primera facilitació va consistir a identificar i buscar com
arribar a nous públics del nou pla amb la metodologia Design
Sprint creada per Google Ventures. Es van establir el calendari
i la metodologia que es faria servir i que s’adaptaria a les tres
sessions posteriors.

#Innovació #ParticipacióCiutadana
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KAOSPILOT

25

OCTUBRE

2019

Design Sprint
CREC Coworking (Barcelona)
Representants de l’equip del PEMB

Durant tres dies, PEMB i Kaospilot van treballar en el Design Sprint.
Primer, definint un públic al qual dirigir-se, després, pensant un
repte per a l’associació i, a continuació, prototipant-lo i testejantlo a través d’entrevistes a alguns treballadors del coworking CREC
del Poble Sec, a Barcelona.

6

NOVEMBRE

2019

TecnoCampus Mataró
TecnoCampus (Mataró)
10 estudiants de TecnoCampus

Es va definir una nova sessió de treball com a resultat del Design
Sprint. La finalitat era escoltar els i les més joves, un col·lectiu que
no acostuma a formar part de les dinàmiques i activitats del PEMB,
i, per això, Kaospilot va preparar un taller de participació ciutadana
amb una desena d’emprenedors/es i estudiants del TecnoCampus
de Mataró. L’objectiu? Descobrir quines eren les seves necessitats
i inquietuds, i veure com podien incorporar-se al pla 2030.

#Innovació #ParticipacióCiutadana
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ACORD CIUTADÀ

+ DE 700 ENTITATS ALINEADES PER UNA BARCELONA INCLUSIVA
L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és un espai de participació, cooperació
publicoprivada i acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que
treballen per construir una ciutat més inclusiva i amb major qualitat de vida per a
totes les persones. Creat el 2006, el PEMB s’hi va adherir el 2019 i hi va participar
en nombroses jornades, amb especial focus en les d’alimentació.

#Inclusió

28
GENER

2019

Projecte “Des-iguals”
Born Centre de Cultura i Memòria (Barcelona)

Durant la jornada d’Acord Ciutadà 2019 es va presentar el
projecte “Des-iguals” de Betevé, que posa testimonis i cares a
cadascuna de les dotze fites marcades de la ciutat de Barcelona
dins l’estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials
2017-2027.

#Desigualtats
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ACORD CIUTADÀ

4

FEBRER

2019

Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada (XDAA)
Presentació oficial del PEMB com a membre de la Xarxa pel
Dret a una Alimentació Adequada (XDAA). Dins l’Acord Ciutadà,
l’associació va treballar per reprendre el debat i l’aprovació de la
proposició de llei per a la prevenció i reducció del malbaratament
alimentari de Catalunya.

#Alimentació

26
MARÇ

2019

Assemblea Acord Ciutadà. Grup 1: “Fites i territori”
Casa del Mar (Barcelona)

Assemblea Acord Ciutadà en la qual van abordar-se les fites de
l’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials per
grups de treball. Reptes com les desigualtats o la segregació han
de treballar-se conjuntament i de manera coordinada i adaptada
a cada comunitat, és així com podrem incidir-hi realment,
aquesta és la conclusió a la qual va arribar el grup de treball sobre
territori en què va participar el PEMB.

#Desigualtats #Territori
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ACORD CIUTADÀ

24
ABRIL

2019

Presentació de la CARM a la XDAA
Fundació Roure (Barcelona)

Trobada de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada (XDAA)
a la Fundació Roure, on el PEMB va presentar la Carta Alimentària
de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM) impulsada per
l’associació.

10
JULIOL

2019

Balanç i pla d’acció XDAA

Nova reunió de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada
(XDAA) de l’Acord Ciutadà per fer balanç de la feina feta durant
els darrers dos mesos, presentar el pla d’acció i seguir teixint
compromisos amb la CARM, en clau de polítiques alimentàries
metropolitanes.

#Alimentació
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PACTE "CAP A UN POBLENOU AMB UN 22@ MÉS INCLUSIU I SOSTENIBLE"

CONTINUA LA FEINA PER UN POBLENOU AMB UN 22@ MÉS INCLUSIU I SOSTENIBLE

7

MAIG

2019

Presentació document de criteris
Ca l’Alier (Barcelona)

El novembre del 2018, el PEMB va signar el pacte “Cap a un
Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”, en el qual es
comprometia a treballar per assolir el repte d’aportar la mirada
a escala metropolitana. El maig del 2019 va presentar-se a Ca
l’Alier el document de criteris derivats de les conclusions i acords
del pacte, que inclou també els ens supramunicipals i diverses
entitats i agents socials veïnals i econòmics del districte de Sant
Martí. Seguir treballant per la transformació del 22@ i el seu
entorn és un factor clau per a la metròpoli del futur.

#Inclusió #Ciutat
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TERRIFICA

COCREANT PEL CANVI CLIMÀTIC
El PEMB es va sumar al projecte europeu TeRRIFICA, que té per objectiu construir
visions compartides sobre el canvi climàtic i cocrear projectes i accions pilot a través
de la ciència ciutadana. Durant els tres anys i mig de durada del projecte, destaca
l’elaboració d’un crowdmapping obert a tota la ciutadania i que proporcionarà
informació clau per a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a escala local.

5

JUNY

2019

Presentació TeRRIFICA. “Cocreació i acció climàtica”
Seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Barcelona)
20 persones participants

Presentació de la iniciativa Territorial Responsible Research and
Innovation Fostering Climate Action (TeRRIFICA) amb el títol
“Cocreació i acció climàtica”. En aquesta primera trobada hi van
participar al voltant d’una vintena de representants de la societat
civil, del sector privat, les universitats i els centres de recerca, així
com de l’administració pública, amb les quals es va dur a terme
una dinàmica de participació per tal d’identificar prioritats.

7

OCTUBRE

2019

Presentació de projectes
Fàbrica del Sol (Barcelona)
17 persones participants

Segona trobada de TeRRIFICA. Jornada de capacitació amb
la presentació dels projectes Xarxa BCN + Sostenible, BINGO i
Climcobaix. Dels projectes destaca la capacitat de fer participar i
#MediAmbient
generar a la ciutadania.
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CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT

El PEMB i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat tenen una llarga
trajectòria de col·laboració. El 2019 va ser l’any de commemoració del 45è
aniversari de l’associació llobregatenca i el PEMB va participar en l’acte principal
amb l’objectiu de reflexionar sobre el vincle que hi ha entre l’economia i la cultura
local en un context metropolità.
“45 ANYS FENT CULTURA AL BAIX!”
A més, amb motiu de l’aniversari, es va dur a terme un cicle en el qual el PEMB va
col·laborar econòmicament.

11
JUNY

2019

18
JUNY

La cultura com a eina de cohesió social
i econòmica
Can Negre (Sant Joan Despí)

Els vincles de l’activitat econòmica i el foment
de la cultura

2019

Centre Cívic Mas Lluí (Sant Feliu de Llobregat)

4

Visita al Molí del Frares + sopar de clausura

JULIOL

2019

Molí de Frares (Sant Vicenç dels Horts)

#Territori
53

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Engeguem col·laboracions

RESHAPING WORK

FUTUR(S) TREBALL(S) I UN NOU CONTRACTE SOCIAL

26

SETEMBRE

2019

27

SETEMBRE

2019

Reshaping Work Barcelona 2019
Parc Tecnològic de Barcelona Activa (Barcelona)
17 persones participants

El PEMB va col·laborar amb Ouishare Espanya en l’organització i el
finançament de l’esdeveniment Reshaping Work Barcelona 2019,
que va reunir representants del món acadèmic, responsables
polítics, líders empresarials i personal de plataformes digitals
per pensar sobre el futur del treball. El coordinador general del
PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar en la taula rodona “Les
administracions davant de la transformació del mercat laboral”,
i David Rodríguez, secretari tècnic del PEMB, va facilitar el taller
“Cap un nou contracte social”.

#FuturDelTreball
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DIÀLEGS A LA RIBA DEL BESÒS

REFLEXIÓ AL VOLTANT DE LA CIUTAT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET I EL SEU
ENCAIX METROPOLITÀ

29
GENER

2019

19
FEBRER

2019

Primer cicle “Diàlegs a la Riba del Besòs”
Pompeu Lab (Santa Coloma de Gramenet)
Fòrum Grama, Casal del Mestre i Pompeu Lab

Des del PEMB es va coorganitzar i cofinançar una part del primer
cicle “Diàlegs a la Riba del Besòs”. La voluntat era explicar com
és la ciutat i poder fer una anàlisi dels seus valors, mancances i
potencialitats. Durant el 2019 van dur-se a terme dues sessions:
“Espai ciutadà, una perspectiva estratègica” i “La ciutat, espai
de convivència. Valors, vivències i convivències”’. Algunes de
les persones expertes que hi van participar van ser Oriol Nel·lo,
geògraf especialitzat en estudis urbans i planejament; Blanca
Valdívia, del Col·lectiu Punt 6, i Ernest Ruiz Almar, geògraf i
professor del Departament de Geografia humana de la UB.

#Territori
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CONSELL ASSESSOR AGÈNCIA METROPOLITANA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

CONSOLIDAR UNA ESTRATÈGIA ECONÒMICA COMPARTIDA PER A TOT EL TERRITORI
METROPOLITÀ

19

FEBRER

2019

Constitució del Consell Assessor de l’Agència
Metropolitana de Desenvolupament Econòmic
Seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Barcelona)
20 persones assistents

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar
com a membre del Consell Assessor en la seva constitució el
febrer del 2019. El Consell neix amb l’objectiu d’esdevenir un
instrument de concertació que ha de contribuir a impulsar
noves polítiques metropolitanes amb una visió municipalista i
amb l’ambició de materialitzar projectes concrets i articular el
creixement econòmic metropolità, juntament amb la societat
civil, en un exemple de col·laboració publicoprivada, tal com
explicava Estela en aquest vídeo de l’AMB.

#EconomiaLocal
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COMITÈ ESTRATÈGIC ECOWASTE4FOOD. #PLADEPROFIT

ECOINNOVACIÓ PER A LA REDUCCIÓ DE RESIDUS ALIMENTARIS I LA GARANTIA
D’UNA ALIMENTACIÓ ADEQUADA PER A TOTHOM

9

JULIOL

2019

Adhesió al Comitè Estratègic EcoWaste4Food
Agència de Residus de Catalunya (Barcelona)
40 persones assistents

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es va adherir el
juliol de 2019, com a nou membre, al Comitè Estratègic
català del projecte EcoWaste4Food. Quina és la seva finalitat?
Implementar un pla d’acció per a la prevenció del malbaratament
alimentari a Catalunya. Des del PEMB es va treballar per aportar
la mirada metropolitana.

#Alimentació #MediAmbient
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ALTRES COL·LABORACIONS

SUMANT ESFORÇOS, AMPLIANT HORITZONS

3

MAIG

2019

Consell Comarcal del Baix Penedès
El PEMB va establir un pla de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès el maig del 2019. La finalitat era
identificar les necessitats i el potencial del territori, més enllà
de l’àrea metropolitana, per enfortir i donar veu a aquesta regió.

#Territori

4

JUNY

2019

Mark Rusell i Barcelona Turisme
Mark Russell, expert en estratègies de marca de ciutats, va
compartir la seva experiència amb el PEMB i Barcelona Turisme
sobre com gestionar l’èxit turístic de Barcelona, les línies de
treball i el màrqueting de la ciutat com a marca.

#Turisme
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ALTRES COL·LABORACIONS

6

SETEMBRE

2019

Green New Deal
Trobada entre el PEMB i representants de la lluita contra el canvi
climàtic als EUA. Quin és el secret del Green New Deal en la batalla
contra l’emergència climàtica, la justícia social i les desigualtats?
Aquestes i altres qüestions es van posar sobre la taula, sobre
les quals els joves activistes van expressar la necessitat de fer
canvis estructurals massius en l’àmbit econòmic, així com en la
preservació dels recursos naturals.

#MediAmbient

16

SETEMBRE

2019

ENISA i les missions
Reunió amb Jordi Garcia Brustenga, economista, expert en
desenvolupament urbà i regional, i director d’operacions d’ENISA.
Brustenga va compartir amb l’equip del PEMB una nova manera
d’orientar el creixement, l’emprenedoria i la innovació d’un
territori, les missions. La principal finalitat és crear mercats i
nous estils de vida integrant les noves tecnologies i tendències
sota el marc dels ODS per avaluar-ne l’impacte.

#Innovació #ODS
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ALTRES COL·LABORACIONS

IND+I VILADECANS, PACTE INDUSTRIAL I PLA DE BARRIS
Fa temps que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona col·labora amb aquestes
tres iniciatives/organitzacions: l’IND+I Viladecans, espai de trobada de persones
implicades en el desenvolupament de la indústria i la innovació des de diversos
àmbits i disciplines; el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana, associació
que té la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions,
organitzacions empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de
la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la
sostenibilitat al territori metropolità, i el Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona,
iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes, i amb una dotació
pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i
urbanes per millorar els barris que més ho necessiten.
Durant el 2019, el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va
continuar participant en diverses reunions i activitats organitzades per aquests
tres actors de la Regió Metropolitana de Barcelona com a membre dels seus
consells assessors.

#Innovació #Indústria #Ciutat
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PARTICIPEM I FEM PARTICIPAR

La recuperació de la capacitat de construcció col·lectiva de la ciutat perquè
aquesta, també en la seva dimensió metropolitana, sigui capaç de donar resposta
a les necessitats de les persones és l’objectiu cap al qual vol avançar el PEMB,
que, havent estat un referent de la col·laboració publicoprivada, aposta avui per
l’enriquiment dels seus processos amb la incorporació de la ciència i la recerca,
així com de les plataformes ciutadanes i, en clau de quíntuple hèlix, els mitjans
de comunicació. Com? Incorporant la col·laboració i cocreació entre agents i la
participació i implicació ciutadana entesa des del compromís de fer ciutat entre
tots i totes, i donar resposta de manera col·laborativa a unes missions comunes.
Des del PEMB s’entén que el nou pla ha de basar-se en gran part en la coordinació
de projectes i la facilitació de processos, i ha de treballar per exercir l’escolta
activa i tenir la capacitat de fer compatibles diferents punts de vista i interessos.
És per tot això que la participació esdevé fonamental en la manera d’entendre la
planificació estratègica del PEMB, i, en aquesta direcció, l’associació va engegar,
durant el 2019, diferents processos de facilitació i cocreació amb actors de tot el
territori metropolità. Per altra banda, els membres del gabinet tècnic del PEMB
també van formar part activa en processos participatius externs com ara el de
l’Agenda Urbana de Catalunya, les taules al voltant de la declaració d’emergència
climàtica o el comitè tècnic 3 Xemeneies, entre d’altres.
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FEM PARTICIPAR

#FOODMAPPING
A principis del 2019 es va dur a terme, en el marc de la Mobile Week Barcelona
i en col·laboració —econòmica i organitzacional— amb Ideas for Change i Creu
Roja, un projecte experimental basat en ciència ciutadana que consistia en un
mapatge col·laboratiu d’entorns i hàbits alimentaris. L’objectiu de l’experiència era
trobar relacions entre l’oferta alimentària disponible en diferents barris, els hàbits
alimentaris i les decisions que prenen els seus veïns i veïnes quan fan la compra.
El projecte pilot va escollir tres barris metropolitans (Fondo, Sant Ildefons i
Gràcia) que presentessin diferències en patrons demogràfics (origen de la
població, edats, situació socioeconòmica, nivell d’educació assolit...).
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14
FEBRER

2019

15
FEBRER

2019

17
FEBRER

2019

Treball de camp #FoodMapping
Sant Ildefons, Fondo i Gràcia (Cornellà, Santa Coloma
de Gramenet i Barcelona)
Ideas for Change i Creu Roja
73 Persones participants

Tres barris i un plat de llenties. Les persones participants dels tres
barris que van formar part de la prova pilot del #FoodMapping
(Vila de Gràcia, Sant Ildefons i Fondo) van haver d’anar a la
recerca de comerços locals per comprar els ingredients d’una
mateixa recepta de llenties. A través d’una app mòbil creada per
a l’ocasió, es van recollir les dades sobre els trajectes realitzats i
les botigues visitades.
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4

MARÇ

2019

Resultats #FoodMapping
Seu de Creu Roja Catalunya (Barcelona)
Ideas for Change i Creu Roja

En analitzar els resultats obtinguts, es va veure que tant el preu
com la distància recorreguda i el tipus de botigues escollides
variava significativament entre barris. La conclusió final va ser
que l’entorn on viu una persona incideix de manera directa en el
que menja i, per tant, en la seva salut.

73

DESPESA MITJANA D’UNA RECEPTA DE LLENTIES

PERSONES
PARTICIPANTS
A LA PROVA
PILOT

3,8 €
Fondo

8,4 €
Vila de Gràcia

4€
Sant Ildefons

1,5 km
DISTÀNCIA MITJANA
RECORREGUDA PER
A L’ABASTIMENT

2.000
PASSOS
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21

NOVEMBRE

2019

Presentació #FoodMapping a l’Smart City Expo
Fira de Barcelona (Barcelona)
ICTA-UAB, Ideas for Change i Creu Roja

Que cal que la ciutadania s’uneixi per informar i cocrear
polítiques alimentàries va ser el missatge que Mara Balestrini
va voler transmetre durant la presentació de #FoodMapping al
panell organitzat per l’ICTA (UAB): “Urban Food & Agriculture:
Bringing Nature Back to the City” de l’Smart City Expo.

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració
subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)

#Alimentació
65

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Participem i fem participar

FEM PARTICIPAR

INDICADORS LOCALS ODS
El PEMB va coordinar i facilitar aquest projecte, iniciat el 2018 i conclòs durant el
2019, amb l’objectiu d’elaborar una bateria d’indicadors que permeti avaluar la
progressió dels ODS a escala local de manera estandarditzada i comparable i que,
així, les entitats locals puguin avaluar el seu grau d’acompliment dels objectius de
desenvolupament sostenible.
Per a això es va convidar un conjunt d’institucions representants de la quàdruple
hèlix i involucrades en la localització de l’Agenda 2030 i el seu seguiment, que,
mitjançant diverses sessions facilitades, van identificar indicadors ja creats i
disponibles que servissin per mesurar la progressió dels ODS i que oferissin dades
desagregades a escala local.
La primera sessió del projecte es va dur a terme el 2018, i durant el 2019 es van
fer 4 sessions més.
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22

Sessió 2. Projecte Indicadors locals ODS

FEBRER

2019

5

Pati Manning (Barcelona)

Sessió 3. Projecte Indicadors locals ODS

ABRIL

2019

31

Pati Manning (Barcelona)

Sessió 4. Projecte Indicadors locals ODS

MAIG

2019

12

Pati Manning (Barcelona)

Sessió 5. Projecte Indicadors locals ODS

JULIOL

2019

Biblioteca del Clot (Barcelona

+50
PERSONES
PARTICIPANTS

336

INDICADORS
ALINEATS AMB
L’AGENDA 2030

109

INDICADORS
ESSENCIALS
SELECCIONATS

ADEQUATS
PER A UN
SEGUIMENT
PERIÒDIC

Un cop finalitzades les sessions facilitades i creada la bateria
d’indicadors, el projecte es va presentar en diferents jornades.
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27
JUNY

2019

Seminari “Polítiques i indicadors metropolitans
de cohesió social”
Seu CIDOB (Barcelona)
CIDOB i Metròpolis.org

Maria Cortada, tècnica del PEMB i responsable del projecte,
va presentar la bateria d’indicadors i va moderar el 3r panell
“Polítiques metropolitanes de qualitat de vida” del seminari
organitzat pel CIDOB i Metròpolis.org “Polítiques i indicadors
metropolitans de cohesió social”.

26

SETEMBRE

2019

Presentació de l’estudi “El posicionament
internacional de les ciutats mitjanes de Catalunya”,
de Perfil Ciutat
Centre de Promoció Econòmica (El Prat de Llobregat)
Perfil Ciutat

La bateria d’“Indicadors locals ODS” també va presentar-se
durant una jornada organitzada per Perfil Ciutat, xarxa formada
per observatoris de l’economia local de 14 ajuntaments
catalans, sobre el posicionament internacional de les ciutats

#ODS

mitjanes de Catalunya.
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23

OCTUBRE

2019

II Trobada d’observatoris socioeconòmics
i urbans locals
Diputació de Barcelona (Barcelona)
XODEL

L’última presentació del projecte es va dur a terme a la
trobada organitzada per XODEL, la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic, amb motiu del seu 25è aniversari,
i que girava al voltant de l’Agenda 2030.

#ODS
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REFLEXIONS METROPOLITANES
L’objectiu d’aquest projecte era elaborar una primera reflexió i priorització
d’infraestructures i projectes de mobilitat de manera tranversal. El procés se
sustentava en els treballs que havien fet diferents àrees de l’AMB en relació
amb la mobilitat. En paral·lel i en el marc d’aquesta iniciativa, es va encarregar a
l’enginyer Santiago Montero i Homs la realització de l’estudi “Mejoras urgentes
del transporte ferroviario: implantación de regionales”.
Durant els primers mesos del 2019 es va dur a terme un cicle de sessions
d’escolta activa, en les quals un grup de persones expertes debatien sobre
una temàtica concreta mitjançant processos de facilitació. Les sessions van
desenvolupar-se en diferents espais de Barcelona i van comptar amb un total
d’aproximadament 90 participants de diferents institucions relacionades amb
diversos àmbits de la mobilitat.
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6

Reflexions metropolitanes sobre el vehicle privat

FEBRER

2019

19
FEBRER

2019

6

MARÇ

2019

Ca L’Alier (Barcelona)

Reflexions metropolitanes sobre el transport
ferroviari
Centre Cívic La Sedeta (Barcelona)

Reflexions metropolitanes sobre el transport
col·lectiu en superfície
Espai Veïnal Calàbria 66 (Barcelona)

#Mobilitat #Infraestructures
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22
MARÇ

2019

Reflexions metropolitanes sobre el transport
de mercaderies
Centre Cívic La Sedeta (Barcelona)

67

ORGANITZACIONS
CONVIDADES

3

16

RECERCA

ASSOCIACIONS

16

32

ÀMBIT PRIVAT

ÀMBIT PÚBLIC

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració
subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)
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PDU METROPOLITÀ
El PDU Metropolità i el nou pla estratègic metropolità són dos processos clau per a
la metròpolis de cara al futur. Promoure el treball en paral·lel és assegurar que es
comparteix una visió estratègica i contribuir a la coherència entre ambdós plans.
El 8 de gener del 2019 es va dur a terme la 2a Sessió de l’Espai de Coresponsabilitat
del PDU Barcelona, convocat per la tinenta d’alcaldia i presidenta de la Comissió
Executiva del PEMB, Janet Sanz, amb l’objectiu de continuar amb el seguiment dels
treballs de l’oficina del PDU de l’Ajuntament de Barcelona, on també participa el
PEMB. I el 28 de febrer es va inaugurar l’exposició itinerant “Metròpolis de ciutats,
repensar l’urbanisme metropolità” a Ca l’Alier amb la intenció d’apropar el nou
urbanisme metropolità a la ciutadania en el marc de la participació i divulgació del
procés de redacció del PDU Metropolità.
En aquesta direcció, el PEMB ha estat un dels actors involucrats en aquest procés
de participació al voltant de l’avanç del PDU Metropolità amb dues finalitats:

01

Obrir els debats a agents, persones i entitats de la quàdruple
hèlix que vagin més enllà dels pròpiament lligats a l’urbanisme,
però amb clares implicacions en relació amb la gestió del
territori.

02

Ampliar l’àmbit territorial de debat a la regió metropolitana
de Barcelona.
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Durant l’any 2019 i de manera paral·lela a la participació d’administracions
i ciutadania, es va dur a terme el procés de contrast amb organitzacions
econòmiques i socials del territori coorganitzat amb l’oficina del PDU de l’AMB
mitjançant un formulari en línia i cinc sessions presencials facilitades al voltant
de cinc temàtiques:

17

PDU Metropolità: Infraestructura verda

SETEMBRE

2019

Can Comamala (Sant Vicenç dels Horts)

10

PDU Metropolità: Metabolisme urbà

OCTUBRE

2019

29

Centre Cívic La Sedeta (Barcelona)

PDU Metropolità: Desenvolupament social i econòmic

OCTUBRE

2019

19

Torre d’en Gorgs (Barberà del Vallès)

PDU Metropolità: Cohesió social i habitatge

NOVEMBRE

2019

Campus Diagonal Besòs – UPC (Sant Adrià de Besòs)

#ODS
74

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Participem i fem participar

FEM PARTICIPAR

12

DESEMBRE

2019

PDU Metropolità: Mobilitat i infraestructures
de transport
Centre d’Art Tecla Sala (l’Hospitalet de Llobregat)

Sessions
presencials

79

44

44

34

PERSONES

Formulari
en línia

PERSONES

ENTITATS

ENTITATS

Al llarg del 2020 se seguirà treballant en els resultats
d’aquest procés participatiu i en el document final del PDU
Metropolità.

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració
subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)

#Urbanisme
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2019

Taules de debat i participació a l’entorn
dels conflictes socioecològics de l’àrea
metropolitana de Barcelona
Les taules de debat i participació a l’entorn dels conflictes
socioecològics de l’àrea metropolitana de Barcelona són un
projecte dut a terme per l’Àrea de Planificació Estratègica
de l’AMB i dinamitzat pel Centre per a la Sostenibilitat
Ambiental que es va iniciar durant el 2017 i va concloure a
principis del 2019.
L’objectiu era esdevenir un espai permanent de participació
en el qual els diferents agents interessats o directament
vinculats amb l’agricultura poguessin dialogar, reflexionar
sobre el sentit i el lloc que té l’agricultura en l’àmbit
metropolità, articular una manera pròpia de promoure-la i
generar projectes col·lectius d’intervenció.
El PEMB va donar suport a dues taules:
› Taula d’agricultura metropolitana: els espais
agroforestals a les muntanyes del Baix
› Taula d’espais fluvials metropolitans:
eix Besòs-Ripoll
Aquestes taules van finalitzar amb la presentació de
conclusions i de propostes de continuació els dies 15 i 22 de
gener, respectivament.
Tota la documentació d’aquest projecte és consultable a la
pàgina web de l’AMB.

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració
subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)

#MediAmbient #Territori
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AGENDA URBANA DE CATALUNYA
“L’Agenda Urbana de Catalunya ha de ser l’eina que permeti potenciar les
oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització”
(www.agendaurbana.cat). La planificació urbana és un instrument que
permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones i, per
aconseguir-ho, cal la coordinació de tots els nivells de govern i la implicació de
tots els actors que influeixen en la ciutat i el territori.
Els tres compromisos de transformació per a un desenvolupament urbà sostenible,
descrits a la Declaració de Quito (Conferència de l’ONU Hàbitat III), són:

01

Inclusió social i eradicació de la pobresa.

02

Prosperitat urbana sostenible, inclusiva i oportunitats
per a tothom.

03

Desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible.

El PEMB, com a instrument en total consonància amb aquests tres principis,
i amb el compromís d’alineació amb l’Agenda Urbana 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en tots els processos
que engega, és membre de l’Assemblea de l’Agenda Urbana de Catalunya i, com a
tal, va formar part activament del procés participatiu que va dur-se a terme durant
el 2019 i que continua l’any 2020.
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13
MAIG

2019

6

1a reunió de la Comissió Tècnica de l’Assemblea
Urbana de Catalunya

1a sessió participativa sobre processos metabòlics

JUNY

2019

12

Espai Bital (l’Hospitalet de Llobregat)

2a sessió participativa sobre model de ciutat

JUNY

2019

19

Fundació Universitària del Bages (Manresa)

3a sessió participativa sobre mobilitat urbana

JUNY

2019

Col·legi Oficial d’Arquitectes (Girona)
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26

4a sessió participativa sobre cohesió social

JUNY

2019

1

UGT Catalunya (Barcelona)

5a sessió participativa sobre dimensió ciutadana

JULIOL

2019

4

Campus Catalunya de la URV (Tarragona)

6a sessió participativa sobre nova governança

JULIOL

2019

25

OCTUBRE

2019

Casa de la Convalescència – UAB (Barcelona)

Reunió de la Comissió Tècnica de l’Assemblea
Urbana de Catalunya. Properes passes
Casa de la Convalescència – UAB (Barcelona)

#AgendaUrbanaCat
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COMITÈ TÈCNIC 3 XEMENEIES
El gener del 2019, el Consorci del Besòs i la Fundació Barcelona Institute of
Technology for the Habitat (BIT HABITAT) van signar un conveni de col·laboració
amb l’objecte d’impulsar nous usos innovadors al recinte de les Tres Xemeneies.
En aquest marc, es va crear un comitè tècnic amb representants de les
administracions, del sector energètic i econòmic, de les principals universitats
públiques i del teixit associatiu i veïnal, del qual el PEMB forma part. Durant el
2019 es van crear grups de treball per debatre al voltant de tres grans temes
que acabaran de desenvolupar-se durant el 2020:

01

La compatibilitat d’usos

02

Les energies renovables i les noves tecnologies

03

La viabilitat econòmica
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21
GENER

2019

11

Presentació i primeres passes del Comitè Tècnic
3 Xemeneies

MAIG

Tret de sortida del Comitè Tècnic 3 Xemeneies
i visita a l’espai

JULIOL

1

1a sessió de treball

4

2a sessió de treball

2019

2019

NOVEMBRE

2019

#Territori
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TAULA PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA A BARCELONA
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és una de les entitats que forma
part de la Taula per l’Emergència Climàtica a Barcelona constituïda el 10 de
juliol del 2019. La taula, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i amb la
participació dels grups municipals del consistori, les entitats membres de la
xarxa Barcelona + Sostenible i representants de la Generalitat i l’Estat, tenia per
objectiu, d’una banda, declarar l’emergència climàtica a la ciutat de Barcelona
i, de l’altra, impulsar les mesures més urgents a desplegar a curt termini, així
com concretar l’aplicació de les mesures recollides al Pla Clima 2030.
La finalitat de la Taula per l’Emergència Climàtica a Barcelona és adquirir un
compromís en clau de ciutat i metròpoli, conjuntament entre administracions,
entitats i ciutadania, amb contingut i propostes immediates i tangibles. En
aquesta direcció, es va posar en marxa un procés participatiu que va durar fins
al mes de novembre.

45

%

Reducció
de les emissions
de gasos d’efecte
hivernacle
el 2030

CIUTAT
NEUTRA
DE CARBONI
EL 2050
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10
JULIOL

2019

3

OCTUBRE

2019

17

OCTUBRE

2019

7

NOVEMBRE

2019

28

NOVEMBRE

2019

Constitució de la Taula per l’Emergència Climàtica
a Barcelona
Ajuntament de Barcelona (Barcelona)

1a sessió de treball de la Taula per l’Emergència
Climàtica a Barcelona
Institut Montserrat (Barcelona)

2a sessió de treball de la Taula per l’Emergència
Climàtica a Barcelona
Institut Montserrat (Barcelona)

3a sessió de treball de la Taula per l’Emergència
Climàtica a Barcelona
Institut Montserrat (Barcelona)

Sessió de tancament de la Taula per l’Emergència
Climàtica a Barcelona
Institut Montserrat (Barcelona)

#MediAmbient
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ALIMENTEM COLLSEROLA
El projecte “Alimentem Collserola! Promoció de la Transició Agroecològica a
Collserola” va néixer amb l’objectiu de promoure sistemes alimentaris locals
més justos i sostenibles i reactivar l’activitat agrària al Parc Natural de la Serra
de Collserola. Impulsat pel mateix parc, diversos ajuntaments i la cooperativa
Arran de Terra, es tracta d’un procés participatiu per identificar els reptes i
dissenyar i implementar les accions necessàries per millorar el sistema
alimentari local.
El PEMB participa en aquest procés formant part de la Comissió de Seguiment,
que té la funció de monitoritzar el procés, dotar-lo de legitimitat política i
social, i aconseguir els recursos necessaris per impulsar-lo.

10

SETEMBRE

Reunió de la Comissió de Seguiment 2019

2019

#Alimentació
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CLIMATE INNOVATION HACKATHON BARCELONA 2030
El Climate Innovation Hackathon va ser una trobada oberta, organitzada pel
PEMB, Teamlabs i sic4change i realitzada en el marc de les jornades Sharing
Cities 2019, per pensar la Barcelona del 2030 a partir dels reptes climàtics
actuals i, mitjançant la metodologia Future Thinking, imaginar com hauria
de ser aquest futur desitjat en el qual ja s’haguessin superat tots aquests
desafiaments (una ciutat resilient a la crisi climàtica, equitativa i justa). El
següent pas va consistir a trobar, en el present, els mecanismes que poden
apuntar a aquesta direcció i cocrear estratègies des del prisma del PEMB
que impulsin la transició, promovent la innovació social pel clima des de les
polítiques públiques.

19

Climate Innovation Hackathon Barcelona 2030

NOVEMBRE

2019

Fira de Barcelona (Barcelona)

#MediAmbient
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DONEM SUPORT A LA RECERCA EN CLAU METROPOLITANA

Un dels factors que més ha influït en el desenvolupament de la ciutat en els
darrers 30 anys ha estat la recerca científica i tecnològica, que ha situat
Catalunya com a referent europeu i mundial en aquesta matèria. Des del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona pensem que és clau per al desenvolupament
econòmic futur. Dins la coneguda quàdruple hèlix, la recerca és el pilar de la
metròpoli pròspera, una metròpoli que es constitueix com a laboratori urbà i que
utilitza la innovació i la creativitat per generar prosperitat i noves solucions als
reptes urbans.
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ESTUDI
“DISTRICTES D’INNOVACIÓ I CLÚSTERS INDUSTRIALS A LA REGIÓ
METROPOLITANA DE BARCELONA”
Encàrrec del PEMB i l’AMB a l’investigador Ramon Gras i Jeremy Burke,
d’Aretian, vinculats a la Universitat de Harvard amb l’objectiu d’analitzar l’estat
actual dels districtes d’innovació i dels clústers de l’RMB, i mostrar mètriques
de referència i comparacions amb regions metropolitanes equiparables als
EUA. Algunes de les principals conclusions són:

›

Forta presència d’empreses farmacèutiques i biotecnològiques
orientades a l’exportació.

›

El món acadèmic i de la recerca presenten una base sòlida
de talents, d’iniciatives i de programes de transferència de
tecnologia.

›

La desconnexió entre els programes de postgrau (màsters
i PhD) i la implementació de solucions avançades en
investigació i negoci són una oportunitat perduda per donar
suport al desenvolupament de noves idees en productes,
processos i serveis de mercat.

LLEGIR ESTUDI ›

5
CORREDORS
A L’RMB

25

DISTRICTES
D’INNOVACIÓ
I CLÚSTERS
INDUSTRIALS
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11
JUNY

2019

Presentació al PEMB i l’AMB
CREC Coworking (Barcelona)
20 Persones assistents

Ramon Gras va presentar l’estudi al PEMB i a l’AMB a la seu
del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. L’investigador
i el seu equip van explicar com havien desagregat els cinc
corredors que envolten la ciutat en 25 clústers geogràfics d’alt
valor afegit que han desenvolupat massa crítica i una certa
concentració d’indústria. Gras apuntava que cal fer un esforç
per revaloritzar-los.

24
JULIOL

2019

Presentació pública
Ca l’Alier (Barcelona)
65 Persones assistents

El juliol del 2019 Ramon Gras va presentar l’estudi públicament.
El PEMB és peça clau en aquest àmbit per posar d’acord diferents
actors i territoris que permetin desenvolupar tot el potencial
latent que té l’RMB en diversos clústers de coneixement.

#Innovació
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ESTUDI
“POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA: UN ACTOR IMPORTANT EN LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA”
Els consultors d’Aiguasol, Alex Invancic i Pol Arranz, van ser els encarregats
de dur a terme el segon dels estudis encarregats pel PEMB i l’AMB. En aquesta
ocasió, la finalitat era detectar quins eren els polígons de l’entorn metropolità
amb un potencial més gran per realitzar actuacions d’economia circular que
poguessin ser viables econòmicament.
Els autors van identificar diversos nodes d’interès susceptibles de ser pilots
per a la transició energètica en polígons d’activitat econòmica, com ara l’eix
Barberà-Montcada, el de Pallejà-Sant Vicenç o el de Viladecans-Sant Boi.
LLEGIR ESTUDI ›

30

SETEMBRE

2019

Presentació pública
Ca l’Alier (Barcelona)
80 Persones assistents

Les conclusions de l’informe “PAE i transició energètica”,
d’Aiguasol, es van presentar el setembre del 2019 davant d’una
vuitantena de persones. La principal conclusió del debat que es
va fer és que calen 230M€ d’inversió en energia foltovoltaica
a l’AMB, però la clau per aconseguir la transició energètica als
polígons de la regió metropolitana és la governança.
“En un territori en què hi ha més polígons que municipis és
fonamental que dirigim la mirada a aquests espais que han
sigut el pati del darrere de ciutats i pobles, és una qüestió de
futur”, Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB.

#Indústria #MediAmbient
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ESTUDI
“INNACCESSIBILITAT ALS CORREDORS N-150 I C-31:
APROFUNDIMENT DE L’ANÀLISI ACCESSIBILITAT-BENEFICI”
Finalment, el tercer estudi nascut de la col·laboració entre el PEMB i
l’AMB va ser realitzat per la consultora cambiaMO. L’objectiu en aquest
cas era detectar els corredors a l’àrea metropolitana amb una dotació
de transport pública subòptima i que, per les seves característiques
socioeconòmiques, poguessin veure’s afectats de manera molt negativa
per l’establiment de limitacions a la mobilitat (zones de baixes emissions,
peatges urbans, etc.). Entre ells, els corredors de la N-150 i el de la C-31
Nord, i els de major inaccessibilitat per als treballadors i treballadores.
El repte principal identificat a través d’aquest estudi és que cal trobar
l’alternativa de transport públic òptim al 27,7 % dels viatges metropolitans
que de moment es realitzen en cotxe i que amb un peatge per contaminació
no tindrien alternativa adequada.

27, 7 %
DELS VIATGES
METROPOLITANS,
EN COTXE

Els tres estudis esmentats s'emmarquen en el conveni de col·laboració
subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB)

#Mobilitat #Infraestructures
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ESTUDI
“THE SPORTSTECH ECOSYSTEM IN BARCELONA”
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va encarregar, en col·laboració
amb l’associació Hub23, l’estudi “SportsTech” a Riccardo Demurtas, estudiant
del màster Erasmus Mundus Mercats Globals, Creativitats Locals (GLOCAL).
Segons l’informe, la capital catalana té la concentració més alta de negocis
relacionats amb l’esport de tot Europa i alberga més del 36 % de la indústria
de la Península. Barcelona i la seva regió metropolitana tenen potencial per
liderar el sector SportsTech, però, malgrat ser la tercera ciutat d’Europa en
quantitat d’startups en aquest àmbit, no aconsegueix el finançament per
materialitzar els projectes.

LLEGIR ESTUDI ›

36 %
DE LA INDÚSTRIA
SPORTSTECH DE
LA PENÍNSULA

BARCELONA

#Innovació #Tecnologia
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23

SETEMBRE

2019

Presentació pública
CREC Coworking (Barcelona)
15 Persones assistents

Trobada entre el PEMB i Hub23 per a la presentació de diverses
solucions de startups que conjuguen la tecnologia digital i
l’esport. Es tracta d’un dels camps amb més futur per recórrer
a Barcelona, tal com es recollia al treball de Riccardo Demurtas.

#Tecnologia #Innovació
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BECA SANTACANA
El 2018, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va impulsar la Beca Francesc
Santacana en homenatge al seu primer coordinador general, que va estar al capdavant
de l’associació durant 25 anys. Santacana va contribuir notablement al progrés
econòmic i social, tant de Barcelona com de la metròpolis, així com a l’establiment
de vincles entre la universitat i la societat. Dotada amb 7.000 euros bruts, la beca està
destinada a projectes d’investigació i estratègies urbanes metropolitanes, i s’adreça a
estudiants de màster o doctorat en un programa universitari.
Giovanni Guida, estudiant del màster en Sociologia, Transformacions Socials i
Innovació de la UB, va ser el guanyador de l’any 2018 amb el seu 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 24 de maig de 2019 es va
fer una reunió de seguiment entre Guida i alguns membres del jurat per explicar
els detalls i el desenvolupament de la investigació.
El mes de maig de 2019 es va publicar la convocatòria II Beca Francesc Santacana
i el juliol va tenir lloc la seva resolució. El projecte guardonat en aquesta ocasió
va ser el presentat per María José La Rota, estudiant del doctorat en Ecologia
Terrestre de la UAB: “Anàlisi Socioecològica Integrada de la infraestructura verda
metropolitana de Barcelona”. L’objectiu de l’estudi, que es presentarà durant la
tardor de 2020, és facilitar un desenvolupament metropolità resilient i una visió
estratègica transdisciplinària i socialment inclusiva en el procés de governança,
pilars fonamentals del nou Pla Estratègic 2030. A més, La Rota planteja la redacció
del nou Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com una gran
oportunitat per repensar com hauria de ser una veritable infraestructura verda
metropolitana i la seva contribució al funcionament del sistema metropolità.

#Recerca #Urbanisme
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PREMIS IND+I SCIENCE
El 2018 es va celebrar la segona edició dels Premis IND+I Science, una iniciativa de
l’IND+I Viladecans, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Barcelona
amb la col·laboració de l’AMB, el Pacte Industrial de l’RMB i el PEMB. Aquests premis
busquen reconèixer, divulgar i fer realitat l’aplicació de la recerca que es fa a les
universitats catalanes o per estudiants catalans en universitats estrangeres.
En aquesta ocasió van resultar guanyadores tres dones: Nour Chams, Berta Vidal
Monés i Kinga Barbara Tchorzewska, autores dels millors assajos de recerca en
sistemes i polítiques d’innovació, agenda de desenvolupament metropolità i indústria
verda per al creixement sostenible, respectivament.
El projecte “Prevenció i reducció del malbaratament alimentari en els menjadors
escolars de l’Àrea Metropolitana” de Berta Vidal, doctoranda al Centre de Recerca en
Economia i Desenvolupament Agroalimentari CREDA-UPC-IRTA, va ser el guardonat
amb el premi IND+I Science en la categoria “Agenda de desenvolupament metropolità”
patrocinada pel PEMB amb una dotació de 3.000 euros.

3

DONES
PREMIADES
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27
FEBRER

2019

Presentació II Premis IND+I Science
Cúbic Viladecans (Viladecans)
40 Persones assistents

Acte de presentació oficial dels II Premis IND+I Science i les
seves guardonades. El PEMB patrocinava un dels projectes
guanyadors, el de la doctoranda al CREDA-UPC-IRTA Berta
Vidal. L’estudi tenia per objectiu investigar noves metodologies
en la restauració col·lectiva dels menjadors escolars per tal de
reduir i prevenir el malbaratament alimentari i acabar creant
una eina interactiva que permeti a les escoles ser autònomes
en aquesta tasca i sensibilitzar l’alumnat.

22

NOVEMBRE

2019

Presentació de l’estudi
“Escoles contra el malbaratament alimentari”
Parc Mediterrani de la Tecnologia (Castelldefels)
40 Persones assistents

Presentació de l’estudi premiat pel PEMB i l’IND+I Science “Escoles
contra el malbaratament alimentari”, en el marc de la jornada
PATT sobre prevenció del malbaratament alimentari als menjadors
escolars metropolitans. L’autora de la recerca, Berta Vidal, va
ser l’encarregada de presentar l’informe juntament amb Fabio
de Menna, de la Universitat de Bolonya, i José Maria Gil, director
del CREDA. El projecte se centrava a prevenir el malbaratament
alimentari postconsum als menjadors escolars, és a dir, evitar allò
que sobra al plat i que no es pot reaprofitar. Es va realitzar en cinc
centres pilot de l’RMB i la conclusió principal és que les escoles de
la regió metropolitana de Barcelona podrien prevenir el 34 % del
malbaratament alimentari produït als seus menjadors.

CADA MENJADOR
ESCOLAR MALBARATA,
DE MITJANA,

20,5 kg
DE MENJAR
AL DIA

#Recerca #Alimentació
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CURS “EASY CITY”
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va subvencionar 25 matrícules per al
curs “Easy City” del CUIMPB del 26 i 27 de juny de 2019. Dirigit per l’arquitecta
Bet Alabern, l’objectiu era suscitar debats, accions, instruments i propostes
per fer més habitables les ciutats amb criteris de sostenibilitat econòmica,
ecològica i social.

#Ciutat
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DES DEL PEMB, APOSTEM PEL TALENT DELS JOVES UNIVERSITARIS I
COL·LABOREM EN LA SEVA FORMACIÓ:
ALUMNES MÀSTER GLOCAL
El PEMB va encarregar als alumnes del programa Global Markets, Local
Creativities, vinculat al màster GLOCAL de la UB, dos treballs que van preparar
al llarg d’un mes:

CREATION OF AN URBAN LAB LAB FOR STUDENTS
A CÀRREC DE
Davi Lemos, Efim Shapiro, Iryna Bakhcheva
i Ashley Simpson.

OBJECTE D’ESTUDI
Quines són les demandes, necessitats i opcions disponibles
per als estudiants interessats en innovació urbana? Quins són
els factors clau per al PEMB per considerar desenvolupar un
laboratori d’innovació urbana?

DIGITAL NOMADS
A CÀRREC DE
Wing Tung So, Riccardo Demurtas, Yoana Stefanova
i Isabel Parra Giraldo.

OBJECTE D’ESTUDI
Com integrar els nòmades digitals a la vida de la ciutat? La idea
era tenir una visió més precisa de la importància del moviment,
així com també conèixer què aporten els nòmades digitals a la
ciutat i quines necessitats no resoltes tenen.

#Recerca #Innovació
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20
FEBRER

2019

Presentació dels treballs realitzats
CREC Coworking (Barcelona)
Equip de l’oficina de coordinació del PEMB

Els alumnes del programa Global Markets - Local Creativities
van presentar al PEMB les conclusions dels seus estudis
“Creation of a Urban Lab for Students” i “Digital Nomads”, que
havien treballat per grups durant un mes.

11
ABRIL

2019

Dinar temàtic “Digital Nomads”
CREC Coworking (Barcelona)
15 Persones assistents

Dinar temàtic entre el PEMB i els estudiants del màster GLOCAL
de la UB sobre la situació dels nòmades digitals a la ciutat de
Barcelona i a la metròpoli. Debat sobre les conclusions del treball
que van dur a terme Wing Tung So, Riccardo Demurtas, Yoana
Stefanova i Isabel Parra Giraldo.

#Recerca #Innovació
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ALUMNES UNIVERSITAT DE NEBRASKA
Durant el 2019, vuit alumnes de la National American University, del Campus de
Nebraska, van fer diverses col·laboracions amb el PEMB. Durant tres mesos i
dividits en dos grups, van treballar en projectes sobre l’impacte, els reptes i les
polítiques relacionades amb el desenvolupament de la tecnologia a les ciutats:

PREPARING BARCELONA FOR BLOCKCHAIN
A CÀRREC DE
Jack Butler, Andres Herrera Jr, Isabella Kloppel, Quan Nguyen
i Min An Ong.

CONCLUSIÓ DE L’ESTUDI:
La innovació i la col·laboració pel que fa a les dades, amb la
seguretat del blockchain, és el què ajudarà a Barcelona a situarse entre les ciutats més intel·ligents del món.

QUANTUM TECHNOLOGY
A CÀRREC DE
Kennedy Johnson, Ariel Zach, Emme Woodrome i Sara Albalushi.

CONCLUSIÓ DE L’ESTUDI
Els estudiants recomanen establir més incentius perquè les
empreses madures inverteixin en startups abans de la seva
valoració i puguin fer arribar una proposta al món empresarial.

#Recerca #Tecnologia
99

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Donem suport a la recerca en clau metropolitana

DONEM SUPORT A LA RECERCA

25
JUNY

2019

Visita dels alumnes del Campus de Nebraska
CREC Coworking (Barcelona)

Visita al PEMB de la coordinadora, Laurie Miller, i dels alumnes del
Campus de Nebraska, que durant els mesos de maig, juny i juliol
de 2019 van col·laborar amb el PEMB analitzant els ecosistemes
blockchain i les tecnologies quàntiques a Barcelona.

11

NOVEMBRE

2019

Presentació dels treballs realitzats
CREC Coworking (Barcelona)
Equip de l’oficina de coordinació del PEMB

Els estudiants de la National American University van presentar a
la coordinació del PEMB els resultats dels seus treballs: “Preparing
Barcelona for Blockchain” i “Quantum Technology”.

#Recerca #Tecnologia
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ALUMNES ELISAVA
El Food Innovation Hub és el projecte de quatre alumnes del Màster en Innovació
i Design Thinking d’ELISAVA, fruit del conveni de col·laboració que té el PEMB
amb l’escola de disseny. La idea del projecte partia de la feina feta a la Carta
Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM) i els alumnes
van treballar durant un semestre en la seva conceptualització i disseny,
documentant el procés en aquest blog.

FOOD INNOVATION HUB.
A CÀRREC DE
Júlia Tannous, Fernanda Jaikel, Mao-Tzu Lo i Isabela Viana

15
MARÇ

2019

Primera trobada entre els alumnes
i l'equip del PEMB
CREC Coworking (Barcelona)

Trobada del coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet;
el secretari tècnic, David Rodríguez, i la tècnica de polítiques
alimentàries, Marta Pons, amb els estudiants del màster en
Recerca per al Disseny i la Innovació d’Elisava. L’objectiu?
Analitzar la viabilitat del projecte de disseny d’un food lab
metropolità Barcelona.

#Recerca #Alimentació
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3

MAIG

2019

Sessió de cocreació
Elisava BCN (Barcelona)

Sessió de cocreació amb els alumnes del màster que treballaven
en la conceptualització d’un centre urbà per a la innovació en
polítiques alimentàries amb la col·laboració de la Institució
Catalana d’Estudis Agraris.

28
JUNY

2019

Presentació de la proposta
Elisava BCN (Barcelona)

L’equip de Lemondrops va presentar al PEMB la proposta “Food
Innovation Hub” un cop acabat el semestre del màster. El projecte
estava orientat a la col·laboració entre actors de la quàdruple hèlix
en el marc de la Carta Alimentària Metropolitana de Barcelona.

29

NOVEMBRE

2019

Presentació de la proposta
Elisava BCN (Barcelona)

L’equip Take Five Studio del màster d’ELISAVA va presentar al
coordinador general del PEMB la primera fase del treball de
definició d’un “Food Innovation Hub” amb l’objectiu de vincular
alimentació i disseny.

#Recerca #Alimentació
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RELACIÓ DE BECARIS “INDIVIDUALS”
Al llarg del 2019 el PEMB va comptar amb el suport de diversos becaris i becàries
assignats a uns projectes i àrees específics.

21 GENER
—
8 FEBRER

Indicadors locals ODS
NOM: Andrea Arbós
TUTOR/A PEMB: Maria Cortada
DESCRIPCIÓ
Gestió de la plataforma de treball col·laboratiu en línia i
suport en les sessions presencials facilitades.

21 GENER

—
31 MAIG

Organització d’activitats i suport al departament
de Comunicació
NOM: Clara Cebrián
TUTOR/A PEMB: Lluïsa Guàrdia
DESCRIPCIÓ
Redacció del protocol d’organització d’activitats
institucionals i creació d’una base de dades de proveïdors
(sales, restauració i serveis tècnics).

4 FEBRER

—
26 MARÇ

Pla Sectorial Territorial de l’Habitatge de Catalunya
(PSTH) per a l’AMB i l’RMB
Reflexions metropolitanes per a l’impuls de la
mobilitat sostenible
NOM: Luisa Fernanda Pinto
TUTOR/A PEMB: Irene Navarro / Nel·la Saborit
DESCRIPCIÓ
Comparació de les mesures amb les proposades en el
document d’avanç del PDU.
Suport tècnic i logístic.
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25 FEBRER

—

17 JUNY

Indicadors locals ODS
NOM: Sandra Jarque
TUTOR/A PEMB: Maria Cortada
DESCRIPCIÓ
Gestió de la plataforma de treball col·laboratiu en línia i
suport en les sessions presencials facilitades.

23 ABRIL

—
30 JUNY

Mapa de Projectes Estratègics
Col·laboració amb Teamlabs
NOM: David Úbeda
TUTOR/A PEMB: David Rodríguez
DESCRIPCIÓ
Actualització del mapa de projectes estratègics.
Suport a l’equip tècnic del PEMB amb els projectes de
col·laboració amb Teamlabs.

27 MAIG

—
18 JULIOL

Estudi distribució urbana
NOM: Amanda Gustafsson
TUTOR/A PEMB: David Rodríguez
DESCRIPCIÓ
Anàlisi comparativa entre la distribució urbana de
mercaderies a Nova York i a Barcelona.
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Divulgar és fer que un esdeveniment, una notícia, un projecte, una llengua, un
conjunt de coneixements o idees, etc. arribin a la coneixença de molta gent. El
PEMB, com a representant de la regió metropolitana de Barcelona i instrument de
planificació estratègica encarregat d’identificar les necessitats i potencialitats
del territori a mig i llarg termini, preveure les tendències i amenaces, i repensar i
fer propostes per afrontar el futur en les millors condicions, té la responsabilitat,
també, de divulgar aquest coneixement perquè arribi a tots els agents de l’RMB
i implicar-los en el procés. És per això que, durant el 2019, el PEMB va fer un
gran exercici per explicar al màxim d’actors la seva tasca per, entre d’altres
objectius, detectar i consolidar possibles col·laboracions i crear xarxa.
A més, el PEMB també té la responsabilitat d’ajudar a la divulgació d’altres
projectes/estudis/informacions afins a les seves línies de treball, i aquesta ha
estat una altra de les tasques desenvolupades durant l’any.
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SOBRE EL PEMB I ELS SEUS PROJECTES

DIVULGACIÓ SOBRE EL PEMB
El PEMB es trobava el 2019 —i es troba actualment— immers en un procés
de canvi i d’elaboració del que ha de ser el nou pla estratègic en l’horitzó
2030. En aquesta direcció, durant l’any, l’oficina de coordinació del PEMB va
treballar noves metodologies i eines com el design thinking, el prototipatge o la
facilitació amb diversos objectius: definir les línies de treball en relació amb el
nou pla, que aquest vagi més enllà del paper i esdevingui una guia i un dispositiu
per a l’acció, i que el màxim d’actors del territori se sentin interpel·lats com
a elements indispensables en l’aplicació de les missions d’aquest pla. Però
tot això, a més, s’ha d’explicar, i el coordinador general del PEMB, Oriol Estela
Barnet, ha estat l’encarregat d’estendre aquest coneixement en diversos
fòrums, jornades i trobades.

#CompromísMetropolità

15
FEBRER

2019

Trobada Foundational Economy 2019
Cardiff

La Foundational Economy proporciona una bona base
conceptual per a construir una estratègia de reducció de les
desigualtats. El coordinador general del PEMB va explicar com
es planteja el nou pla sota aquestes premisses.
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12
MARÇ

2019

Presentació del PEMB al secretariat general
de Metropolis.org
Seu de Metropolis.org (Barcelona)

Metròpolis.org és la xarxa global de les grans ciutats i les àrees
metropolitanes, i Oriol Estela Barnet va explicar davant el seu
secretariat general els 30 anys d’experiència del PEMB i com es
planteja el nou pla 2030, que ha de respondre a les necessitats
actuals i futures de les metròpolis.

26
MARÇ

2019

European Cities & Strategic Planning 30 years later
Torí

La Università di Torino va convidar el PEMB a parlar amb altres
ciutats dels seus 30 anys de feina al voltant de la planificació
estratègica i com la planteja d’ara endavant.
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10
ABRIL

2019

Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)

Com cada any, Oriol Estela Barnet va presentar el PEMB a
l’alumnat del màster en Intervenció i Gestió del Patrimoni i el
Paisatge de la Universitat Autònoma de Barcelona, i va exposar
els futurs reptes de Barcelona i l’RMB i el paper de l’associació
com a eina per fer-hi front.

15
MARÇ

2019

Presentació a l’alumnat del màster GLOCAL (UB)
Universitat de Barcelona (Barcelona)

Un altre dels màsters que cada any compta amb una
presentació del PEMB és el màster Erasmus Mundus in Global
Markets – Local Creativities (GLOCAL), en el qual participa la
Universitat de Barcelona.
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26
JUNY

2019

“Easy City”. Curs del CUIMPB
CCCB (Barcelona)

Ponència: “Passat, present i futur del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona. Estratègies del pla metropolità 2030”, del
coordinador general del PEMB durant el curs “Easy City” del
CUIMPB al CCCB.

27
JUNY

2019

Community Wealth Building SUMMIT 2019
Liverpool

Oriol Estela Barnet va participar en aquest seminari del Centre
for Local Economic Strategies, un think tank que treballa per
democratitzar les economies locals, on va explicar com el
pla estratègic 2030 activarà mecanismes per construir una
economia metropolitana més resilient, pròspera i inclusiva
posant les persones i el planeta al centre.
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9
–
10

SETEMBRE

2019

Socio-ecological economic transitions:
Making space for the foundational economy
Brussel·les

“Towards a Foundational Strategy for Barcelona” és la ponència
amb la qual el coordinador general del PEMB va participar en
el segon col·loqui del Col·lectiu Foundational Economy per
explicar com les seves propostes són inspiradores per bastir una
estratègia que tingui en compte les necessitats de la ciutadania
i generar progrés amb activitats arrelades al territori.

17

OCTUBRE

2019

Seminari sobre implementació de plans
estratègics de ciutat
Sevilla

L’Ajuntament de Sevilla i la Universitat Pablo de Olavide van
organitzar un seminari sobre implementació de plans estratègics
de ciutat posant el focus en la col·laboració amb els actors locals,
i el PEMB hi va explicar la seva experiència.
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15

NOVEMBRE

2019

Presentació a l’alumnat del màster Mundus
MAPP en Polítiques Públiques de l’IBEI
IBEI (Barcelona)

Sessió amb l’alumnat del màster Mundus MAPP en Polítiques
Públiques de l’Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI), en la qual el secretari tècnic del PEMB, David Rodríguez,
va donar a conèixer la trajectòria del PEMB en concret i de la
planificació urbana a la ciutat de Barcelona en general.

13

DESEMBRE

2019

Jornada de debat metropolità:
“Progrés i drets de la ciutadania. Diàleg social”
Seu de CCOO (Barcelona)

L’Ajuntament de Barcelona, CCOO i UGT van organitzar aquesta
jornada de debat metropolità en la qual Oriol Estela Barnet va
explicar les properes passes del PEMB i va ressaltar el rol dels
sindicats en actuacions per incrementar la participació dels
treballadors i treballadores en empreses, en la col·laboració
amb les administracions per fer front a les males praxis de
les grans corporacions i en l’elaboració de propostes per a la
transició industrial.

#Governança
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DIVULGACIÓ SOBRE EL PROJECTE
“EL FET METROPOLITÀ I LA SEVA GOVERNANÇA FUTURA”
El projecte “El fet metropolità i la seva governança futura” va iniciar-se el 2017
com un espai de reflexió i proposta sobre l’evolució futura del govern metropolità,
en el qual han participat persones expertes en polítiques metropolitanes. En
aquest espai, impulsat per l’AMB, el paper del PEMB va ser principalment de
coordinació i relatoria.

6

FEBRER

2019

“Governar la metròpoli”, acte de presentació
del document “Quines polítiques per a quina
metròpoli?”
Sala Mirador, CCCB (Barcelona)
IERMB i AMB
Salvador Mila
Oriol Estela Barnet
Marc Martí
Mariona Tomàs
Joan Romero
Ada Colau

AMB
PEMB
IERMB
UB
Universitat de València
Alcaldessa de Barcelona

70 assitents

El 2019, el CCCB va acollir l’acte “Governar la metròpoli”, en
el qual es va presentar el document “Quines polítiques per
a quina metròpoli?”, elaborat per l’AMB, l’IERMB i el PEMB
com a resultat de la feina feta per l’espai de reflexió del Fet
Metropolità, i el monogràfic sobre governança metropolitana
de la Revista Papers de l’IERMB. L’objectiu? Explorar els límits
del marc de governança actual per veure quines coses ja es
podrien fer però no s’estan fent i com es poden estirar els
marges del que permet la llei metropolitana, ja que, com va
dir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, “cal repensar i refer
la realitat metropolitana de la ciutat de Barcelona. No podem
quedar-nos a l’AMB, l’escala real és la regió”.

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració
subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)
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DIVULGACIÓ SOBRE EL PROJECTE DE LA CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ
METROPOLITANA-CARM
La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona és un instrument
de coordinació estratègica per al desenvolupament de polítiques alimentàries
en clau de regió metropolitana elaborat juntament amb més de 100 entitats
representants de la quàdruple hèlix en l’àmbit de les polítiques alimentàries i
que té com a objectius:

Afavorir el consens i acompanyar la transició vers un sistema alimentari
més just, sostenible i saludable en tot el cicle alimentari.

Establir un marc de treball comú per al desenvolupament de polítiques
alimentàries en clau de regió metropolitana i amb la implicació de tots els
actors de la quíntuple hèlix.

Promoure l’elaboració d’un pla d’acció amb visió metropolitana vers la
capitalitat de l’Alimentació Sostenible a Barcelona el 2021.

Tot i que la presentació oficial tindrà lloc durant el 2020, el PEMB ja va presentar
el projecte en diverses jornades durant el 2019. Algunes d’elles, en el marc
de col·laboracions com les establertes amb Teamlabs o amb l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva, i altres com a exercici de divulgació cap a altres
entitats i actors involucrats.

#Alimentació
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19
MARÇ

2019

Jornades Reduir el malbaratament alimentari,
alimentar el planeta
Palau Macaya (Barcelona)

El PEMB va col·laborar en el cicle de conferències sobre
malbaratament alimentari organitzat per Rezero, Nutrició sense
fronteres i Banc d’aliments. El març de 2019, Oriol Estela Barnet
va presentar la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana
centrant-se en les novetats que pot aportar el PEMB en matèria
de polítiques alimentàries.

7

MAIG

2019

Presentació de la CARM als consells comarcals
CREC Coworking (Barcelona)

Centrant-se

en

l’objectiu

de

desenvolupar

polítiques

alimentàries en clau de regió metropolitana, el PEMB va
presentar la CARM i el seu procés d’elaboració als consells
comarcals: Consell Comarcal del Baix Llobregat, Consell
Comarcal del Maresme, Consell Comarcal del Vallès Occidental
i Consell Comarcal del Vallès Oriental.
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17
–
23
JUNY

2019
Festival We make the city
Amsterdam

We make the city és un festival amb conferències, tallers,
exposicions, hackathons, etc. que va néixer amb l’objectiu
de reflexionar sobre com han de ser les ciutats per ser més
habitables, sostenibles, justes, a prova del canvi climàtic,
assequibles i segures. El coordinador general del PEMB hi va
participar exposant l’experiència de la CARM.

7

NOVEMBRE

2019

FOODTURE Barcelona
Espai Simon (Barcelona)

Oriol Estela Barnet va explicar, al festival FOODTURE Barcelona —
un esdeveniment coorganitzat pel Barcelona Centre de Disseny
i Plat Institute sobre les tendències en Food Design, Social
Food i Food Tech— com la CARM posarà al centre la reducció de
les desigualtats i com la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible
2021 és una oportunitat per alinear actors i projectes en la qual
el disseny pot ser una gran eina.
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DIVULGACIÓ SOBRE TEMÀTIQUES D’INTERÈS METROPOLITÀ

28
MARÇ

2019

Presentació de l’estudi sobre gentrificació
de metropolis.org
Biblioteca del Poble Sec – Francesc Boix (Barcelona)
Metropolis.org
Josep Maria Pascual Esteve
Octavi de la Varga
Carina Bellver

Autor de l’estudi
Metropolis.org
Periodista de dades

35 assitents

El PEMB va coorganitzat, amb Metropolis.org, la presentació
de l’Issue Paper núm. 7 de l’Observatori Metropolis titulat
“Gentrificació i pauperització de les metròpolis”, elaborat pel
sociòleg i expert en desenvolupament urbà Josep Maria Pascual
Esteve, com a punt de partida del cicle sobre gentrificació que
va engegar el 2019. Que cal reivindicar el dret a la ciutat i al
barri, però que és necessari garantir-lo també a escala de ciutat
metropolitana, va ser la principal conclusió.

#Gentrificació
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DIVULGACIÓ COM A PONENTS

Cada membre del gabinet tècnic del PEMB està especialitzat en un àmbit diferent
en relació amb la planificació estratègica: polítiques alimentàries, medi ambient,
economia local, mobilitat, infraestructures, governança... I sovint són cridats i
cridades a participar com a persones expertes en jornades d’altres entitats.

6

MARÇ

2019

Congrés Transició energètica i ciutat
CTEC (Barcelona)

Irene Navarro, membre del gabinet tècnic del PEMB i
ambientòloga

especialitzada

en

urbanisme,

planificació

territorial i participació, va moderar la taula rodona “Transició
justa i generació d’ocupació” amb Manuel Garí, Fundación Viento
Sur; Bipasha Baruah, University of Western Ontario, i Carlos del
Barrio, CCOO.

#MediAmbient #FuturDelTreball
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18

OCTUBRE

2019

Barcelona Meeting Point. Districtes d’innovació
en ciutats intel·ligents
Fira de Barcelona (Barcelona)

Els districtes d’innovació són un gran exemple de com gestionar
les dinàmiques d’innovació per crear millors entorns urbans,
amb més desenvolupament econòmic i capaços de generar
més oportunitats per a les persones. El coordinador general del
PEMB, Oriol Estela Barnet, va analitzar diverses experiències
de ciutats i els impactes que aquests districtes poden tenir
en altres sectors, amb Daniel Sarasa, de l’Ajuntament de
Saragossa, i Ana Paola López, de l’Ajuntament de Barcelona.

#Innovació #Ciutat

30

OCTUBRE

2019

Jornada El canvi climàtic al teu plat
Espai de Consum Responsable (Barcelona)

Marta Pons, tècnica en polítiques alimentàries del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona, va participar, juntament amb Núria Coll,
d’Ets el que menges, i Ana Correro, d’Arran de Terra, a la xerrada
“El canvi climàtic al teu plat”, organitzada per l’Ajuntament de
Barcelona, per debatre sobre la relació de la nostra alimentació
amb l’emergència climàtica.

#Alimentació #MediAmbient
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14

NOVEMBRE

2019

Debat “Com ens desplaçarem en el futur?”
del Diari Ara
Casal Torreblanca (Sant Cugat del Vallès)

Quins canvis s’han de produir en mobilitat en els propers anys?
Què fem bé i què malament? L’experta en mobilitat del PEMB,
Nel·la Saborit, va debatre sobre aquestes qüestions amb Germà
Bel, UB; Maite Pérez, IERMB, i Oriol Marimón-Clos Sunyol,
eCooltra, durant el debat “Com ens desplaçarem en el futur?”
en el marc del cicle “Ara pensem”, del Diari Ara.

#Mobilitat
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SUPORT A LA COL·LECCIÓ DREAM
La col·lecció DREAM (acrònim de Diagnosi, Reflexió, Estratègia i Accions
Metropolitanes) va ser una proposta de l’Àrea de Planificació Estratègica de
l’AMB per a la construcció de relats metropolitans al voltant de la metròpolis
de Barcelona i a partir d’un enfocament de resiliència que implicava avaluar
els riscos per establir estratègies metropolitanes.
La col·lecció es divideix en tres grans temàtiques: economia i drets socials,
governança i sostenibilitat, i els volums publicats d’aquesta col·lecció, al llarg
del 2019, van ser els següents:
Reflexió estratègica metropolitana
per a un territori resilient

Francesc Magrinyà

Economia circular a l’àrea
metropolitana de Barcelona

Héctor Santcovsky

Gestió de residus a l’àrea
metropolitana de Barcelona

Joan Pinyol
Victor Mitjans
Francesc Magrinyà

Habitatge i drets socials a l’àrea
metropolitana de Barcelona

Jordi Bosch Meda

Francesc Magrinyà

PENDENT DE PUBLICAR
Relacions internacionals
i cooperació

Sergi Rovira

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració subscrit entre el Pla
Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

#Territori
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PARTICIPACIÓ EN EL NÚMERO 62 DE LA REVISTA PAPERS DE L’IERMB
SOBRE TURISME I METRÒPOLIS
L’octubre del 2019 es va publicar el número 62 de la Revista PAPERS de l’IERMB
titulat “Turisme i Metròpolis. Reflexions per a una Agenda Integrada” en el
qual van participar el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, i el
secretari tècnic del PEMB, David Rodríguez, amb l’article: “Desenvolupament
local i turisme; els impactes de l’activitat turística en el territori metropolità”. El
monogràfic es va presentar el dia 10 de desembre a la Casa Elizalde.
#Turisme

PARTICIPACIÓ A LA REVISTA BARCELONA METROPOLIS
Barcelona Metropolis pretén ser una eina que faciliti i estimuli el debat ciutadà
sobre les grans qüestions que marcaran el futur de les ciutats, i busca contribuir
a crear pensament i facilitar la participació de la ciutadania en les decisions que
l’afecten. El coordinador general del PEMB hi va participar en el número d’abril
amb l’article: “L’hora de les polítiques econòmiques reequilibradores i amb
projecció global”.
#EconomiaLocal

PARTICIPACIÓ A WERKSTATTBERICHT, 183
“Strategic Urban Planning and Foundational Economy in Barcelona: Back to
Basics” és l’article que Oriol Estela Barnet va publicar al número 183 de la
revista Werkstattbericht sobre els principis de la Foundational Economy.
#EconomiaLocal

PARTICIPACIÓ AL DIARI RENEWAL
Renewal és un diari trimestral de tendència socialdemòcrata que pretén ser espai
de debat independent. El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, hi va
col·laborar amb l’article: “The Foundational Economy and strategic Planning in
Barcelona: reshaping the urban economy from the bottom up”.
#EconomiaLocal
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FORMEM I ENS FORMEM

Avui en dia tot evoluciona molt de pressa. Hi ha àmbits, com l’economia o la
tecnologia, en constant transformació, i és que vivim en una societat canviant.
Formar-se permet conèixer les novetats que ens envolten i aprofitar al màxim les
oportunitats, i això es torna absolutament necessari en un associació que ha de
ser capaç de posar la mirada en el “demà” amb la informació de l’“avui”. El PEMB
té la tasca de repensar a llarg termini, de preveure i facilitar les condicions per
a un futur millor, i és per això que a l’associació la formació sempre ha tingut un
paper destacat, tant internament (formant els seus treballadors i treballadores)
com externament (promovent la formació), i ha estat considerada una eina molt
potent per a fomentar la reflexió i el debat.
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30
MAIG

2019

Sessió de formació sobre desigualtats socials
i territorials. Curs de la Diputació de Barcelona
per a tècnics de desenvolupament local
Diputació de Barcelona (Barcelona)
134 assitents

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela, va impartir
una sessió de formació a la Diputació de Barcelona titulada
“Desigualtats socials i territorials. Respostes des de les
pràctiques econòmiques locals”, en el marc del curs d’Introducció
al Desenvolupament Econòmic Local que organitza l’Oficina
Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Local.

#Desigualtats

13
JUNY

2019

Workshop sobre planificació territorial i sostenibilitat
del postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (Bellaterra)

Nel·la Saborit, tècnica en infraestructures del PEMB, va
intervenir en la taula rodona “Els reptes en la planificació per
a la sostenibilitat des de diferents escales”, dins del workshop
“El paper de l’economia social i solidària davant dels reptes
ambientals globals: un mirada des del territori”, en el marc
del postgrau en Economia Social i Solidària de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

#Urbanisme #Territori
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7

OCTUBRE

2019

8

OCTUBRE

2019

Curs: “El futur de la governança metropolitana:
polítiques, partenariats i coproducció”
Sala Mirador, CCCB (Barcelona)
CUIMPB i Metròpolis.org
Nom i entitat dels ponents: consulteu-ne el programa
Coordinadors: Oriol Estela, PEMB, i Octavi de la Varga, Metròpolis
Mariona Tomàs
Xavier Tiana
Cristian Bardají
Saida Elhiluch
Montse Serret
Sophie Howe
Jordi Serra
Esther Pano
Anna Segura
Ana Alcantud
Adrià Garcia

UB
AMB
Cambra de Comerç de Barcelona
CCOO
Barcelona Centre Universitari
Comissionada per a les futures generacions
a Gal·les
Centre for Postnormal Policy and Future
Studies
Observatori de Govern Local de la
Fundació Carles Pi i Sunyer i UB
Ivàlua i UPF
Anteverti
Holon i DIMMONS

60 assitents

El PEMB, Metròpolis i el CUIMPB-Centre Ernest Lluch van
coorganitzar el curs “El futur de la governança metropolitana:
polítiques, partenariats i coproducció”, que va dedicar una
primera sessió —coincidint amb el Dia Mundial Metropolità— als
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i una segona
a debatre sobre les polítiques del futur i les noves tendències a
l’hora de dissenyar-les.
La principal conclusió a què es va arribar és que no hi ha un
model de governança únic per fer front als futurs reptes de la
metròpoli i que cal construir-lo mitjançant el debat, les aliances i
la participació de tots els actors del territori.

#Governança
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17
JULIOL

2019

18
JULIOL

2019

19
JULIOL

2019

Escola d’estiu Manahmana
CREC Coworking (Barcelona)

Durant el 2019, l’equip del PEMB va continuar amb
l’aprenentatge de les habilitats, tècniques i eines de facilitació
de la mà de Manahmana, per tal d’acompanyar les sessions
facilitades que organitza habitualment (PDU, ODS, Reflexions
metropolitanes) i que enllacen amb la voluntat del PEMB
d’oferir-se com a espai de debat i reflexió al voltant de reptes
metropolitans, presents o futurs.
Durant tres dies es va treballar conjuntament sobre el concepte
i l’estil de facilitació, els perfils i rols de la persona facilitada i
facilitadora, la preparació dels procés que va des del disseny
fins al tancament i l’avaluació final, la dinàmica grupal i les
eines de suport gràfic.

#ParticipacióCiutadana
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19
–
22

NOVEMBRE

2019

Laboratorios Bibliotecarios (MediaLab Prado)
MediaLab Prado (Madrid)

El PEMB va participar en el projecte col·laboratiu “La biblioteca,
un laboratorio para construir ciudad”, un dels nou projectes
internacionals que va seleccionar Medialab Prado per treballar
en el taller de prototipat i analitzar com les biblioteques
públiques funcionen com a espais de creació, experimentació
col·laborativa i aprenentatge compartit; és a dir, com a
laboratoris ciutadans.
Durant una setmana, més de 100 persones amb perfils diferents
van treballar en el projecte assignat. Els equips, integrats
pels líders del projecte i els col·laboradors/es, van cocrear un
prototip que es va presentar el darrer dia. Tot el procés va estar
acompanyat per l’equip de mentoratge.

#Innovació #Prototipatge
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REPRESENTEM LA METRÒPOLI

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona entén que en la nova estratègia cal
anar més enllà dels límits administratius de l’àrea metropolitana de Barcelona i
incorporar el conjunt del territori metropolità, la ciutat real: la metròpoli dels cinc
milions. En aquesta direcció, tant el nou pla com els diferents projectes i actuacions
que engega el PEMB es fan des de l’escala de regió metropolitana de Barcelona,
una visió regional especialment important de recuperar en aquests moments.
És per tot això que una altra de les funcions del PEMB és representar la metròpoli
(real) en tot allò que organitza, en totes les col·laboracions i participacions que
posa en marxa i, també, en esdeveniments de caire nacional o internacional.
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PROMOVEM I OFERIM FORMACIÓ

7
–
9

OCTUBRE

2019

5a Cimera d’alcaldes i alcaldesses del Pacte de Milà
Montpeller

Prop de 200 alcaldes i alcaldesses, signants del Pacte de
Milà, van reunir-se a Montpeller a principis d’octubre del 2019
per compartir experiències locals al voltant de les polítiques
alimentàries i repensar el sistema alimentari i noves maneres de
produir, intercanviar i consumir. Una de les principals conclusions
a què es va arribar durant la cimera va ser que la mirada regional
i metropolitana és imprescindible en termes d’alimentació.
Una altra de les notícies que va fer-se pública durant aquesta
trobada va ser el nomenament de Barcelona com a Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible 2021, basat en tres eixos clau:

01

Promoure dietes saludables
(sobretot en el cas de la infància)

02

Plantejar l’alimentació sostenible com una
oportunitat econòmica per al petit comerç

03

Remarcar la vessant estratègica de l’alimentació
per lluitar contra el canvi climàtic

A BARCELONA

15/16 %

10 %

ADOLESCENTS

INFANTS

assisteix als centres
educatius sense
haver esmorzat

entre 3 i 4 anys
pateix obesitat
infantil

#Alimentació
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PROMOVEM I OFERIM FORMACIÓ

2
–
13

DESEMBRE

2019

COP25. Madrid 2019
Madrid

La COP és la trobada internacional dels països signants del
Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic
(CMNUCC) amb l’objectiu de tirar endavant decisions polítiques
a escala global per a combatre el canvi climàtic i reduir
les emissions de gasos hivernacle, així com tractar altres
temes relacionats, com l’impacte financer o la transferència
tecnològica necessària per a fer front a aquest repte.
L’any 2019 la COP havia de tenir lloc a Xile, però a causa de
les protestes que estaven tenint lloc al país es va decidir
traslladar-la a Madrid. El PEMB va tenir l’oportunitat de ser
present a la “Zona Verda”, habilitada com a espai ciutadà, de
trobada i conscienciació mediambiental per tal de fer possible
la participació de tota la societat civil. Durant la COP25 es va
posar de manifest la complexitat que suposa fer front a un
problema que té una important causa i efecte en el nostre
sistema socioeconòmic.

#MediAmbient
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FEM XARXA

Si s’entén que, en l’àmbit intern, el treball del PEMB ha de basar-se en aliances
(quíntuple hèlix) i en un mètode 100 % col·laboratiu i inclusiu, on tinguin cabuda
tots els actors que influeixen en el territori metropolità i creant xarxa a l’hora de
desplegar l’estratègia i les missions, té sentit que, en l’àmbit extern, es desplegui la
mateixa estratègia. Les ciutats han de posar més el focus a cooperar i desenvolupar
els seus potencials interns, aquest és l’esperit de la metròpoli oberta, i, per això, el
PEMB forma part de diferents xarxes de ciutats i de plans estratègics que treballen
conjuntament per compartir aprenentatges i experiències, i aplicar el pensament
estratègic urbà en el disseny i la gestió de projectes amb la finalitat d’aconseguir
ciutats (i metròpolis) sostenibles i inclusives.
CENTRE IBEROAMERICÀ DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC URBÀ – CIDEU
El CIDEU és la xarxa de ciutats iberoamericanes que comparteix i promou la
cultura del pensament estratègic urbà, és a dir, anticipar-se als canvis i definir
una visió a llarg termini, construïda entre múltiples actors per avançar cap a un
model de ciutat que contribueixi a millorar la qualitat de vida de les persones.

152

21

124

29

PAÏSOS

CIUTATS

INSTITUCIONS

SOCIS

3

Reunió de l’equip docent del CIDEU

ABRIL

Barcelona

2019

El cos de docents del CIDEU i l’equip de la secretaria general
van reunir-se a Barcelona per valorar i definir futures accions a
implementar en el procés d’actualització i diversificació de la seva
oferta formativa.

#XarxadeCiutats
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FEM XARXA

ABRIL

2019

Taller de Desenvolupament Econòmic Local en la
Ciutat Global
Barcelona

Com a membre de l’equip docent del CIDEU, el coordinador
general del PEMB, Oriol Estela Barnet, participa en
diverses de les formacions que organitza la xarxa, com ara
l’especialització en Pensament Estratègic Urbà o aquest taller
de Desenvolupament Econòmic Local en la Ciutat Global per
treballar com es pot actuar des d’allò local sobre l’economia i
en benefici del propi territori.

17
–
19
JULIOL

2019

18

NOVEMBRE

2019

Trobada Anual CIDEU 2019
Santiago de los Caballeros (República Dominicana)

“Ciutat, cultura i Agenda 2030”. La trobada anual del CIDEU de
2019 va girar al voltant de la cultura en l’agenda de les ciutats i en
l’agenda global com a escenari i generadora de processos per al
desenvolupament, i clau per a la transformació urbana i la reducció
de desigualtats socials i territorials. El coordinador general del
PEMB, Oriol Estela Barnet, va ser l’encarregat de tancar la jornada
recollint les idees i els aprenentatges més rellevants. La principal
conclusió? La cultura enforteix els processos de transformació
urbana des de la cocreació i el respecte a la diversitat.

Ruta “Intervencions urbanes, mobilitat
i accessibilitat a peu”
Ca l’Alier, 22@ i Poblenou (Barcelona)

Aprofitant la presència de ciutats de la xarxa que assistien a
l’Smart City Expo de Barcelona, el PEMB i el CIDEU van organitzar
un recorregut guiat amb l’objectiu de conèixer les intervencions
urbanes que s’estan implementant en el Districte d’Innovació 22@
vinculades a la mobilitat que posa les persones vianants al centre.
A l’activitat hi van participar més de 20 representants de ciutats
com Barranquilla i Medellín (Colòmbia), Buenos Aires (Argentina),
Montevideo (Uruguai) o Barcelona i Pamplona (Espanya), entre els
quals hi havia el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet,
i la tècnica especialista en mobilitat del PEMB, Nel·la Saborit.

#Ciutat
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FEM XARXA

EBRÓPOLIS
Ebrópolis és l’associació per al desenvolupament estratègic de Saragossa i el
seu entorn, i es dedica a l’elaboració i l’impuls de l’estratègia de futur de la ciutat
i les localitats properes. A més, cada any organitza i acull la Trobada de Plans
Estratègics Urbans i Territorials a escala estatal, amb el propòsit d’intercanviar
i compartir experiències sobre els assumptes d’interès comú relacionats amb
la planificació estratègica territorial.

16
MAIG

2019

XXI Trobada de Plans Estratègics Urbans
i Territorials 2019
Saragossa
Ebrópolis
40 assitents

Prop de quaranta directors/es i tècnics/ques de plans estratègics
de ciutats i territoris d’Espanya van assistir a la XXI Edició de la
Trobada de plans estratègics que va celebrar-se amb el lema
“Cultura i innovació per unes ciutats sostenibles i integradores”.
Durant la jornada, les ciutats i els territoris participants van
presentar diversos projectes que s’estan duent a terme en aquest
àmbit i van donar a conèixer la feina relacionada amb les seves
estratègies de futur.

#Ciutat
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PATROCINEM

Un altre dels papers del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és donar
suport o engegar col·laboracions de caire econòmic amb altres entitats,
iniciatives o projectes que encaixin amb els seus principis i les seves
línies de treball. Alguns d’aquests projectes, com ara el #FoodMapping,
l’OuishareFest o el Cicle de Debats del Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, ja han estat explicats en altres apartats perquè la col·laboració
ha anat més enllà de l’aportació econòmica.
Durant el 2019, a més, es va patrocinar el documental Perifèria, produït per
Antivaho Cinematográfico i TV3 amb el suport de l’ICAA, l’ICUB, el PEMB,
l’AMB i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. La peça és “una simfonia
urbana dels marges d’una metròpoli europea com Barcelona”, i tracta de la
transformació que els veïns i veïnes de Santa Coloma de Gramenet van fer
per a convertir el suburbi que havia deixat el règim franquista en una ciutat
digna. L’objectiu? Reflexionar sobre el que sosté l’arquitectura d’una ciutat
i de les seves formes de vida.
El documental s’estrenarà en festivals durant el 2020 i es retransmetrà per TV3.

Aquest projecte s’emmarca en el conveni de col·laboració subscrit entre el Pla
Estratègic Metropolità (PEMB) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

#Ciutat
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FEM RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Si la principal premissa del PEMB és impulsar el progrés social i econòmic, basat
en la innovació i la sostenibilitat, com a mecanisme per a la reducció de les
desigualtats i de la segregació espacial en el territori metropolità, queda clar que la
responsabilitat social corporativa hi juga un paper fonamental. És per això que, any
rere any, l’associació participa en un conjunt d’activitats i esdeveniments en aquest
sentit, i durant el 2019 el focus va estar posat especialment en la sostenibilitat i
l’emergència climàtica.

#RSC
134

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019

06

06 Què fem al PEMB? | Fem responsabilitat social corporativa

EL PEMB I LA SOSTENIBILITAT

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL
Des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona s’ha començat a treballar en un
pla de sostenibilitat de cara al 2020 per estandarditzar noves formes de fer dins
l’associació i poder mesurar-ne la seva implementació. Al llarg del 2019 ja es van
dur a terme algunes iniciatives per fer front al canvi climàtic i posar de manifest el
compromís amb la sostenibilitat ambiental donant exemple amb accions. El focus
central va ser amb les mesures al voltant de l’alimentació. Aquestes són algunes de
les que ja s’han instaurat:

Reducció de residus: pràctica eliminació de residus d’un sol ús no
compostables.

Ús racional de la climatització, la il·luminació i els aparells elèctrics.

Elaboració d’un informe per valorar la potencialitat per a la transició
energètica als polígons d’activitat econòmica, juntament amb l’AMB.

Implementació del teletreball parcial —un o dos dies a la
setmana—, per facilitar la conciliació i per contribuir a
una disminució de la mobilitat obligada.
MOBILITAT
Debats i reflexions sobre la mobilitat metropolitana
per reduir les emissions derivades del trànsit.

Desplaçaments per motius laborals a peu o en transport
públic col·lectiu quan són dins l’àrea de Barcelona.

Ús preferent del tren a l’avió en trajectes de llarga distància.
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EL PEMB I LA SOSTENIBILITAT

ALIMENTACIÓ

Promoció de la Carta Alimentària de la Regió
Metropolitana (CARM) per a la reducció, entre altres
coses, del malbaratament alimentari o la promoció
dels circuïts curts de producció i comercialització.

Preferència per l’ús d’aliments ecològics i de proximitat.

Contractació de càterings externs que minimitzen l’ús
de plàstics d’un sol ús i prioritzen l’ús de productes de
temporada, ecològics i de proximitat, amb un transport
al més sostenible possible, i que redueixen al màxim els
residus que generen.

Consolidació dels “Vegan Mondays”, una iniciativa
per disminuir l’impacte mediambiental amb un menor
consum de carn.

Substitució del consum de càpsules de cafè per una
cafetera que no en necessita.

Validació d’un projecte per estimular l’ús de carmanyoles
multiusos a l’hora de fer la compra del dinar en
establiments de menjar per emportar, eliminant, així, els
nombrosos envasos que sovint generen.

#MediAmbient #Mobilitat #Alimentació
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ALTRES

PREMI “EL MENJAR NO ES LLENÇA”, D’ESPIGOLADORS
El PEMB va participar com a jurat del 4t Premi “El menjar no es llença”, una
iniciativa organitzada per la Fundació Espigoladors. Es tracta d’un concurs d’idees
i contes per lluitar contra el malbarament alimentari per a infants i joves d’entre 6
i 17 anys. Marta Pons, tècnica de polítiques alimentàries de l’associació, va formar
part del jurat que va haver de decidir entre les 235 propostes de 33 municipis
diferents que es van presentar.

#Alimentació

PRESENTACIÓ “FEMINISMES EN LATITUDS URBANES”, D’HEMISFÈRIA.CAT
La major part de l’equip del PEMB són dones, concretament el 79 %, i com a
resultat de l’exercici del seu dret a vaga el 8 de març de 2018, es va decidir, des de
la coordinació general i amb el total acord de les treballadores que havien decidit
exercir-lo, destinar la mateixa quantitat de diners que els descomptats dels salaris
d’aquell dia a alguna iniciativa de caire feminista que elles acordessin. El projecte
escollit va ser “Feminismes en latituds urbanes”, d’Hemisfèria.cat, un projecte
periodístic que busca informar i donar veu a dones, lesbianes i trans en lluita a
diferents ciutats del món que, a través del seu empoderament, han contribuït a
transformar els nuclis urbans.

#Desigualtats
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ALTRES

PARK(ING) DAY
El PEMB es va tornar a sumar, el 2019, a la iniciativa internacional Park(ing) Day,
que proposa ocupar les places d’aparcament durant un dia per reivindicar l’espai
públic i un model de ciutat centrat en les persones i el medi ambient.
Coincidint amb la setmana de la mobilitat i amb l’inici de la setmana d’accions per
l’Emergència Climàtica, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va organitzar
la xerrada “Per què una vaga pel clima?”, amb dues portaveus del moviment
Fridays for Future, Maria Marcet i Virgínia Soler. Tot amenitzat amb un “vermut
anticontaminació” en el qual els participants portaven mascaretes sanitàries per
sensibilitzar del grau de contaminació de la ciutat.

#MediAmbient #Mobilitat
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FEM TEAM BUILDING

En els darrers anys el personal de l’oficina de coordinació del PEMB ha crescut,
ha canviat i s’ha diversificat. Per tal de fer pinya, buscar la cohesió i aprendre a
relacionar-se com a equip, s’han engegat un seguit de propostes en aquesta
direcció. Quina millor manera de conèixer-se que fent un tomb per la metròpoli,
visitant una exposició o jugant una mica? Ara bé, la iniciativa més destacada del
2019 en aquest sentit va ser l’espai de cures que va començar com a prova i va
arribar per quedar-se.
ESPAI DE CURES
Crear un espai de seguretat, conèixer el grup i tenir cura de la gestió de les emocions.
Amb aquesta triple finalitat el PEMB va decidir provar l’espai de cures amb l’equip
de la cooperativa Filalagulla l’abril del 2019. Es tracta de trobades voluntàries entre
els treballadors i treballadores de l’oficina de coordinació per tal d’exposar punts
de vista, reflexions, inquietuds, pors i preocupacions en un espai segur i lliure de
judicis. Alhora, també és un moment de cohesió de l’equip que permet lloar la bona
feina i les virtuts dels companys i companyes, posar en valor el que cadascú aporta
dins l’equip i treballar aspectes com el feedback. Un espai que va començar sent un
pilot i que ha guanyat força i protagonisme dins el calendari laboral de tothom en
una societat on les cures són més importants que mai.

VISITA A L’EXPOSICIÓ “QUÀNTICA” AL CCCB I DINAR D’ESTIU
El PEMB sempre procura que els dinars i/o sopars d’estiu i Nadal tinguin una part
cultural i aportin coneixement a l’equip. En aquesta ocasió, el juliol del 2019, el
dinar prevacances va anar precedit d’una visita a l’exposició “Quàntica” del CCCB,
un recorregut molt interessant sobre els nous paradigmes de la ciència moderna.
Crear un espai de seguretat, conèixer el grup i tenir cura de la gestió de les emocions.
Amb aquesta triple finalitat el PEMB va decidir provar l’espai de cures amb l’equip
de la cooperativa Filalagulla l’abril del 2019. Es tracta de trobades voluntàries entre
els treballadors i treballadores de l’oficina de coordinació per tal d’exposar punts
de vista, reflexions, inquietuds, pors i preocupacions en un espai segur i lliure de
judicis. Alhora, també és un moment de cohesió de l’equip que permet lloar la bona
feina i les virtuts dels companys i companyes, posar en valor el que cadascú aporta
dins l’equip i treballar aspectes com el feedback. Un espai que va començar sent un
pilot i que ha guanyat força i protagonisme dins el calendari laboral de tothom en
una societat on les cures són més importants que mai.

#Cures
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GIMCANA I SOPAR DE NADAL
Per seguir fent equip i tancar l’any de la manera més divertida possible, el PEMB va
organitzar una gimcana pel centre de Barcelona abans del sopar de Nadal. En què
consistia? A recórrer tres barris del centre històric responent a preguntes sobre
història, cultura i llegendes de la ciutat. L’objectiu? Riure, passar una bona estona
i seguir fomentant la cohesió del grup.
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COMUNICACIÓ

WEB
El canvi significatiu pel que fa als continguts durant el 2019 ha estat la introducció
d’entrevistes a personalitats relacionades amb les activitats que organitzem i/o
a les àrees temàtiques que tractem des de l’associació.

44.206

62.179

123.379

Usuaris
únics

Sessions

Pàgines
vistes

+14 %

+15 %

+20 %
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COMUNICACIÓ

XARXES SOCIALS
El darrer trimestre de 2019 hem començat amb la implementació d’una nova
estratègia a LinkedIn amb l’objectiu de:
LINKEDIN

267
@pembarcelona

Seguidors

+265 %
Aconseguir més seguidors
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
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COMUNICACIÓ

XARXES SOCIALS

TWITTER

2.677
Seguidors
@pembarcelona

+44 %
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COMUNICACIÓ

BLOG
Tots els membres del gabinet tècnic del PEMB segueixen involucrats en el blog
i escriuen sobre diferents temàtiques relacionades amb l’àmbit de treball de
l’associació. A més de visibilitzar la feina i els valors del PEMB, el blog ens genera
tràfic al web i ens ajuda a posicionar-lo orgànicament.

14.999
PÀGINES
VISTES

12,16 %
VISITES
A LA WEB

3,26 %
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COMUNICACIÓ

BUTLLETÍ
Es fa un enviament mensual en català i en castellà, excepte el mes d’agost, amb
un total de 22 enviaments l’any. Hem introduït dues noves seccions: el “Bonus” i
el “Vist a xarxes”, que han fet augmentar notablement el nombre d’interaccions.

LA TAXA D’OBERTURA
DE LES NEWSLETTERS

28,48%
+ 5,22 %
TAXA DE CLICS
3,95 %
+1,05 %
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RECULL DE PREMSA

COL·LABORACIONS DELS MEMBRES DE L’OFICINA TÈCNICA
DEL PEMB AMB ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ O
PUBLICACIONS
Oriol Estela
Coordinador general del PEMB

1

GENER

2019

6

FEBRER

2019

1

MARÇ

2019

1

ABRIL

2019

27
MAIG

2019

Articular l’economia local des de la
base”, article d’Oriol Estela per a la
Càtedra de Política Econòmica Local
(UPF) sobre foundational economy

Col·laboració al llibre Canvi d’època
i polítiques públiques a Catalunya

“Por un Mobile Metropolitano”,
article d’Oriol Estela a La Vanguardia

“L’hora de les polítiques econòmiques
reequilibradores i amb projecció
global”, article d’Oriol Estela a Barcelona
Metropolis, una col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona (pàgina 14)

Barcelona
Metropolis

“Políticas de desarrollo económico
local. ¿Y si repensamos lo básico?”,
article d’Oriol Estela a la Revista Terra.
El mateix article també es va penjar al Repositori
de Contingut Lliure
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1

JULIOL

2019

30
AGOST

2019

30

OCTUBRE

2019

12

NOVEMBRE

2019

1

SETEMBRE

2019

La Revista Wiserd News fa referència a
la participació del coordinador general
del PEMB, Oriol Estela, en el simposi
sobre Foundational Economy a Cardiff
(Wiserd News, pàg. 28)

“Nòmades digitals: una nova tribu
urbana”, article d’Oriol Estela a IGLUS

"La metròpolis de los cinco millones”,
article d’Oriol Estela a La Vanguardia

Parlem de la Carta Alimentària de la
Regió Metropolitana, amb Oriol Estela

Entrevista Recuperar la construcción
colectiva de la ciudad: planes
estratégicos urbanos de tercera
generación en Barcelona
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David Rodríguez
Secretari tècnic del PEMB

1

MAYO

2019

26

SETEMBRE

2019

15
FEBRER

2019

“El turisme de creuers a Barcelona, allò
que sabem (i allò que no)”
(Revista Tècnica del Col·legi d’Economistes.
Número del mes de maig)

“Té sentit econòmic que deixem
d’agafar l’avió?”, article de David
Rodríguez al blog de la UOC

"Reflexió sobre el futur del treball
a la ciutat metropolitana”

Nel·la Saborit
Experta en mobilitat i infraestructures del PEMB

28
GENER

2019

18
FEBRER

2019

Participació al programa Via lliure de
RAC 1, per parlar sobre el tramvia per
la Diagonal (a partir del minut 52) (tuit)

"El derecho a la movilidad y las
ciudades”, al blog de la UOC
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8

JUNY

2019

7

JULIOL

2019

22

SETEMBRE

2019

14

NOVEMBRE

2019

14

NOVEMBRE

2019

Participació al programa Via Lliure
de RAC1 per parlar de la nova tarifa
tancada del taxi metropolità, iniciativa
de l’AMB per tal de donar resposta a les
demandes de taxi associades avui a les
noves tecnologies

“La recepta de la bicicleta
metropolitana”, a Sostenible.cat

Tertúlia sobre canvi climàtic del
programa Via Lliure de RAC 1 per
parlar sobre les mesures que podrien
contribuir a pal·liar-lo
(a partir del minut 18)

"AP-7: Peatge? Sí, clar, per justícia
social”, article de Nel·la Saborit
a El Temps

“Si t’has de comprar un cotxe, millor
híbrid que elèctric”, tertúlia del Diari
Ara titulada “Com ens desplaçarem en
el futur?”
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22

NOVEMBRE

2019

DESEMBRE

2019

“Movilidad en la ciudad y tecnología”,
article de Nel·la Saborit a #ApuntesTecpol 1

Tertúlies sobre el canvi de tarifes al
transport públic a diferents mitjans:
al programa Catalunya Migdia de
Catalunya Ràdio i a Betevé.
També va participar a Esplugues
Televisió per parlar dels canvis en els
peatges a partir del gener del 2020.

Mencions del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i els seus projectes en
premsa i altres publicacions
ALIMENTACIÓ
		FOOD MAPING (DURANT LA MOBILE WEEK BARCELONA)

11
FEBRER

2019

“El entorno alimentario de un barrio
puede influir en la salud de sus
vecinos”

“Food Mapping és un projecte de
ciència ciutadana que pretén crear un
mapa col·laboratiu d’entorns i hàbits
alimentaris”

“El entorno alimentario de un barrio
puede influir en la salud de sus
vecinos”
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MARÇ

2019

4

MARÇ

2019

“Food Mapping, una exploració
ciutadana sobre l’entorn alimentari”

“El barri de Gràcia paga el doble que
l’àrea metropolitana per la mateixa carn”

“El proyecto #Foodmapping, un
análisis de la oferta alimentaria de los
barrios”

5

MARÇ

2019

“Los vecinos de Gràcia gastan el doble
que los de Fondo en cocinar lentejas”

“Presentación de los resultados
del proyecto #FoodMapping: una
exploración ciudadana sobre el entorno
alimentario”

“Presentació dels resultats del projecte
#FoodMapping: una exploració
ciutadana sobre l’entorn alimentari”

Oriol Estela parla de #FoodMapping
al programa La Ciutat d’Onda Cero

El projecte #FoodMapping també va sortir als informatius
del migdia i al programa de Josep Cuní Aquí Cuní (l’arxiu no
està disponible online, el podeu demanar a comunicacio@
pemb.cat)
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14

NOVEMBRE

2019

“#FoodMapping”, una exploración
de hábitos alimentarios hecha por los
vecinos”, publicació al blog de 20 Minutos

		RESCUE DINNER

5

MARÇ

2019

“Una associació impulsa sopars
sostenibles contra el malbaratament
alimentari”

SER Catalunya, des del programa El Balcó, també va
mencionar el Rescue Dinner (l’arxiu no està disponible
online, el podeu demanar a comunicacio@pemb.cat)

		

5

MARÇ

2019

CINEFÒRUM “EL PLAT O LA VIDA”

“L’associació de menjadors ecològics
fa balanç de la seva tasca de l’ajut del
documental El plat o la vida”

SER Catalunya, des del programa El Balcó, també va mencionar el Rescue
Dinner (l’arxiu no està disponible online, el podeu demanar
a comunicacio@pemb.cat)

		

7

JUNY

2019

CARTA ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

“Presentació de la Carta Alimentària
de la Regió Metropolitana”
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		FOODTURE

30

OCTUBRE

2019

7

Els següents mitjans van fer-se ressò
de la col·laboració del PEMB amb el
Foodture, esdeveniment organitzat
pel Barcelona Centre de Disseny

Presentació de la CARM i el Foodmaping al Foodture.
Se’n van fer ressò:

NOVEMBRE

2019

“Impulsan un plan para garantizar el
acceso a la alimentación en el AMB”

“El ‘Foodture’ pone el foco en la
alimentación sostenible para abordar
los retos del futuro”

“El ‘Foodture’ pone el foco en la
alimentación sostenible para abordar
los retos del futuro’

		

9

OCTUBRE

2019

CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 2021

Barcelona serà la Capital Mundial per
a l’Alimentació Sostenible el 2021
(Ajuntament de Barcelona).
Els següents mitjans de comunicació
van replicar la notícia de l’ajuntament
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22

NOVEMBRE

2019

“PREVENCIÓ DEL MALBARATAMENT ALIMENTARI
ALS MENJADORS ESCOLARS METROPOLITANS”

“Resum de la jornada ‘Prevenció
del malbaratament alimentari als
menjadors escolars metropolitans’”

“Camí del plat buit a l’escola”

“Un menjador escolar pot llençar fins
a 20 quilos d’aliments al dia”

“Un canvi d’hàbits podria evitar que
el 34 % dels aliments d’un menjador
escolar acabessin a la brossa, segons
un estudi”

23

NOVEMBRE

2019

26

NOVEMBRE

2019

Un canvi d’hàbits podria evitar que
el 34 % dels aliments d’un menjador
escolar acabessin a la brossa”

“Un cambio de hábitos podría evitar
que el 34 % de los alimentos de un
comedor escolar terminaran en la
basura” (El Periódico, edició Esplugues)
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18

DICIEMBRE

2019

ESMORZAR SOBRE COM REDUIR ELS RESIDUS EN
LA RESTAURACIÓ COL·LECTIVA

“El comedor 360˚ de Inditex
protagoniza un desayuno sobre
colectividades y sostenibilidad”

PRESENTACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DE L’AVANÇ DEL PDU

28

NOVEMBRE

2019

29

NOVEMBRE

2019

“La ciutadania, clau en la definició
del nou model de desenvolupament
territorial a la metròpolis”

“El futur urbanístic metropolità, a
debat” També se’n van fer ressò La
Vanguardia, Nació Digital i la República.
cat, tot i que no anomenen el PEMB.

FET METROPOLITÀ

7

FEBRER

2019

“Colau defiende el papel de las
ciudades y la metrópolis para reducir
las desigualdades”
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VISIÓ 2030

25
MARÇ

2019

“Visions de futur: betevé explora les
tendències de la ciutat a 10 anys vista:
habitatge, gent gran, alimentació o espai
públic són els grans reptes per al 2030”
Oriol Estela, coordinador general del
PEMB, i Marta Pons, tècnica en polítiques
alimentàries, expliquen com haurà de
ser l’alimentació amb visió 2030”

15
ABRIL

2019

Barcelona, horitzó 2030.
Cap a on avança Barcelona?
(butlletí de la Diputació de Barcelona)

Participació del coordinador general
del PEMB, Oriol Estela, i de la tècnica
experta en infraestructures i mobilitat,
Nel·la Saborit, en l’especial sobre
mobilitat Destí Barcelona

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC / ECONOMIA CIRCULAR

13
FEBRER

2019

19
FEBRER

2019

Faber experience: Oriol Estela participa
en la Faber experience, ho expliquen a
El perfil de la ciutat

“Creació de l’Agència Metropolitana
pel desenvolupament econòmic”
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PLA D’ACTUACIÓ METROPOLITÀ (PAM)

21
FEBRER

2019

“Janet Sanz: ‘La resiliència de la
metròpolis és aconseguir que perduri
en el temps amb dignitat i qualitat’”

“Janet Sanz: ‘Hay que impulsar una
identidad metropolitana compartida’”

“Janet Sanz: ‘Hay que avanzar en
políticas conjuntas con un liderazgo
metropolitano’”

DEBATS PREELECTORALS

11
ABRIL

2019

15
MAIG

2019

La SER es fa ressò del primer debat
preelectoral organitzat pel PEMB

“Eleccions i debats metropolitans”
(Mariona Tomàs al Diari Ara)

ODS

28
MAIG

2019

Mencionen el projecte d’indicadors
locals dels ODS a “La Contribució de
les empreses espanyoles als objectius
de desenvolupament sostenible”, en el
2n informe anual de l’Observatori dels
ODS (ESADE i Fundació la Caixa)
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DECLARACIÓ EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

3

OCTUBRE

2019

Primera reunió d’entitats ecologistes
abans de la declaració d’emergència
climàtica, on participa el PEMB

BECA SANTACANA

28
JULIOL

2019

“Maria José La Rota guanya la Beca
Santacana 2019”

PARK(ING) DAY

20

SETEMBRE

2019

“Mil plantas de fresas medirán la
calidad del aire en Barcelona” (El País)

SMART CITY WEEK

7

NOVEMBRE

2019

13

NOVEMBRE

2019

Cinefòrum: “Sabadell acull l’Smart City
Week: un cinefòrum organitzat
pel PEMB i MyData Barcelona”

Smart City Slam: “El Smart City Week
lleva a Sant Boi una competición
de ‘slam poetry’”
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EL PEMB DES D’ALTRES INSTITUCIONS

9

FEBRER

2019

2

ABRIL

2019

9

MAIG

2019

3

JUNY

2019

18
JUNY

2019

1

JULIOL

2019

1

DESEMBRE

2019

“Premis IND+I Science als millors
assajos de recerca en indústria,
innovació i l’agenda de les ciutats
sostenibles”

“Presentació del paper ‘Gentrificació
i empobriment de les metròpolis’”

En un vídeo protagonitzat per
testimonis orals de persones que han
compartit de manera diversa parts de
la trajectòria de Pasqual Maragall
es menciona el PEMB

“Teamlabs codiseña la herramienta
del Plan Estratégico Metropolitano de
Barcelona para 2030” (Teamlabs)

En l’entrevista a la cofundadora i
directora de Teamlabs, Berta Lázaro, es
menciona el projecte de col·laboració
amb el PEMB: “Teamlabs: ‘We look
again, think again and do again’”

Col·laboració del PEMB en el Barcelona
CityMakers Lab 2019

“Laboratorio de aprendizaje radical”,
article que parla de la col·laboració
de Teamlabs amb el PEMB

Antonio
Lafuente
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ALTRES

5

MAIG

2019

6

MAIG

2019

8

MAIG

2019

13
JUNY

2019

1

SETEMBRE

2019

24

OCTUBRE

2019

“El Baix Penedès vol beneficiar-se
del Pla Estratègic Metropolità”

“El Baix Penedès vol beneficiar-se
del Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona”

“El Baix Penedès vol implicar-se al Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona”

Crònica de la presentació del llibre
Aprender de las ciudades, on es
menciona el PEMB

Districtes d’innovació i clústers
industrials de la regió metropolitana de
Barcelona, estudi encarregat pel PEMB i
l’AMB que ha tingut ressò a la pàgina web
Bcn Science Corner de la Diputació de
Barcelona i al butlletí del mes de setembre

II Trobada d’Observatoris
socioeconòmics i urbans locals
on va participar el PEMB
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08
REPTES
2020
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REPTES 2020

01

Formalitzar la incorporació al PEMB de les ciutats
de la regió metropolitana.

02

Posar en marxa la primera fase d’elaboració del nou
pla estratègic (incloent nom i imatge).

03

Crear la nova Comissió Assessora i l’equip de comissariat
del nou pla.

04

Mantenir la col·laboració en els treballs del PDU
a l’Ajuntament i a l’AMB.

05

Coordinar els treballs preparatoris de la Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible 2021.

06

Estabilitzar el pressupost i les despeses estructurals per al
període de l’actual mandat (fins al 2023).

163

09
ON POTS
TROBAR
EL PEMB?
COM POTS
FORMAR-NE
PART?
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ON POTS TROBAR EL PEMB?

A LA PÀGINA WEB

A LES XARXES
SOCIALS

www.pemb.cat

AL BUTLLETÍ

AL CORREU
ELECTRÒNIC

Subscriu-t’hi!

plaestrategic@pemb.cat

A L’ADREÇA

AL TELÈFON

Canòdrom
Parc de Recerca Creativa
C/ Concepció Arenal, 165
08027 Barcelona

933 187 051

COM POTS FORMAR-NE PART?
Descarrega la sol·licitud d’adhesió al
Consell General i envia-la al correu

Sol·licitud d’adhesió
al Consell General

electrònic plaestrategic@pemb.cat
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Identitat local,
visió global,
compromís
metropolità
@pembarcelona

Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona

www.pemb.cat
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