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30 ANYS DE PLA ESTRATÈGIC
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) va néixer fa trenta anys en una Barcelona que acabava
d’experimentar una llarga dècada de crisi industrial que havia cronificat els desequilibris socials. La crisi dels
setanta va ser també l’evidència que el model econòmic de la ciutat, basat en la indústria manufacturera, havia tocat
sostre i que calia un canvi d’activitats econòmiques. Tot això en el context del retorn de l’autogovern a Catalunya, el
desenvolupament de l’estat del benestar a l’Estat espanyol i la incorporació d’Espanya a la Unió Europea.
El juny de 1987, Pasqual Maragall va ser reelegit com a alcalde de Barcelona per a un tercer mandat. Un cop
guanyada la nominació per als Jocs Olímpics de 1992 mesos enrere, calia plantejar la necessitat d’un pla estratègic
per a l’economia de la ciutat. La novetat i originalitat d’aquest procés va ser incloure també l’àmbit social,
superant la dimensió estrictament econòmica i empresarial, i fer-ho de manera conjunta i consensuada amb les
principals institucions econòmiques i socials de la ciutat. El pla tenia, doncs, una clara projecció metropolitana
en uns moments en què la idea de ciutat metropolitana havia estat diluïda arran de la supressió de la Corporació
Metropolitana de Barcelona (CMB).
Els objectius que ambicionava el pla amb horitzó a l’any 2000 eren:

4

Ser una ciutat competitiva a

Passar de ser una ciutat

Incrementar la cohesió

escala internacional, esdevenint

industrial a una metròpoli on

social evitant el risc

l’eix d’una macroregió del

l’activitat econòmica girés al

de segregació social.

nord-oest de la Mediterrània.

voltant dels serveis avançats.

Una part important d’aquests objectius es va traduir en mesures encaminades a augmentar la dotació
d’infraestructures, com ara l’ampliació de l’aeroport del Prat, la finalització de les rondes o la construcció de
la Torre de Collserola.
La dimensió metropolitana del pla va ser cada cop més important, fins al punt que l’any 2000 es planteja la
necessitat que l’àmbit de referència sigui el metropolità, en lloc de l’estrictament municipal: és el naixement
del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Tres dècades després, el PEMB té una visió que engloba el conjunt
de la regió metropolitana, però mantenint la mateixa filosofia: participació de tots els actors implicats, fer
possible el consens entre interessos divergents, priorització de decisions i lideratge compartit.

“El meu avi va néixer al barri de la Ribera i en una generació va passar
a fora muralla, al carrer de Trafalgar, a l’Eixample i a Sant Gervasi.
Si els nostres avis van fer aquell salt gegantí, la nostra generació, n’estic
convençut, farà el salt metropolità”

PASQUAL
MARAGALL
Alcalde de Barcelona
(1982-1997) i president del Consell

“La realitat no es pot amagar i la regió metropolitana s’ha ampliat
més enllà dels límits dels 27 municipis metropolitans estrictes cap a les
comarques de l’entorn, i això obligarà que un nou model de govern del
territori tingui novament en compte la tossuda realitat de la ciutat real”

General del PEMB (1988-1997)
(Pasqual Maragall (1982). Per una Barcelona olímpica i metropolitana. Barcelona: Servei
de Publicacions i Documentació Municipal) // (Pasqual Maragall, 10 anys de planificació
estratègica a Barcelona)

la història
A BA R C ELO N A
AL MÓN

1988

CREACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC BARCELONA 2000

1989

Caiguda del mur de Berlín

Primer carril bici permanent a Barcelona

1990

I PLA ESTRATÈGIC ECONÒMIC
I SOCIAL DE BARCELONA

Inauguració dels túnels de Vallvidrera

1991

Jocs Olímpics a Barcelona i obertura de les Rondes

1992

CONSTITUCIÓ FORMAL DE
L’ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC BARCELONA 2000

1994

II PLA ESTRATÈGIC ECONÒMIC
I SOCIAL DE BARCELONA

1998

Neix Google

La Diagonal arriba al mar. Nova Rambla del Raval

1999

III PLA ESTRATÈGIC ECONÒMIC
I SOCIAL DE BARCELONA

REFUNDACIÓ:
ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA

2000

Sistema tarifari integrat a l’àrea de Barcelona

2001

Atac terrorista als Estats Units

2003

PLA ESTRATÈGIC
METROPOLITÀ

Torna el tramvia a Barcelona + Fòrum Universal de les Cultures

2004

Neix Facebook

Pressió sobre les infraestructures:
gran apagada, caos a Rodalies i episodi de sequera

2007

Arribada de l’AVE

2008

Protestes massives arreu
del món per la invasió de l’Iraq

Inici de la crisi financera mundial

S’inaugura la nova terminal de l’aeroport (actual T1)
i la dessaladora del Prat

2009

ÀREA METROPOLITANA
ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA DEL PEMB

2010

PLA ESTRATÈGIC VISIÓ 2020

Smart City Expo

2011

Primaveres àrabs i accident nuclear a Fukushima

El Mobile World Congress passa a celebrar-se
al recinte firal de Gran Via de l’Hospitalet

2013

Inauguració de l’L9 Sud

2016

Atemptat a la Rambla de Barcelona

2017

Culmina el desplegament de la nova xarxa de bus iniciat el 2012
I Quinzena Metropolitana de Dansa

NOU IMPULS DEL PEMB (30 ANYS)

2030

Referèndum Brexit

2018
2020

NOU PLA ESTRATÈGIC 2030

P R O G R É S S O C I A L I E C O N Ò M I C B AS AT
E N L A I N N O VA C I Ó I L A S O S T E N I B I L I TAT
A M B L’ O B J E C T I U D E R E D U I R L E S
D E S I G U A LTAT S I L A S E G R E G A C I Ó U R B A N A
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“CALIA FER
UN PLA DE CIUTAT
FET PER LA
CIUTAT”

6

FRANCESC
RAVENTÓS

El 1987, amb Pasqual Maragall com a alcalde de Barcelona, es va gestar un

Primer president

mesos després hi va haver eleccions municipals. A l’Ajuntament de Barcelona

de la Comissió

nomenar tinent d’alcalde d’Organització i Economia. Tothom veia amb

Executiva del
Pla Estratègic
Barcelona 2000

pla estratègic per a la ciutat. Com va sorgir?
L’octubre de 1986, Barcelona va ser nomenada seu dels Jocs Olímpics, i vuit
va guanyar la llista encapçalada per Pasqual Maragall, on jo hi era, i em va
entusiasme la celebració dels Jocs Olímpics de 1992 i les inversions que
s’hi farien, però es temia que després dels Jocs hi hagués una paràlisi. La
pregunta permanent era: “I l’endemà, què?”.
Vaig proposar a l’alcalde Maragall fer un pla estratègic de ciutat en la
perspectiva de l’any 2000. Vaig dir que calia fer un pla de ciutat però fet per la
ciutat, no per l’Ajuntament de Barcelona, perquè si no quedaria un document
més fred i la gent no se’l sentiria seu.
Un pla estratègic, un concepte relativament nou en aquells moments. Com
el van definir?
En una ciutat que feia pocs anys que havia sortit de la dictadura, no hi havia
cap referència de dissenyar plans de futur amb participació de la ciutat.
Un tema fonamental i en el qual Maragall va jugar un paper clau van ser les
característiques que havia de complir el pla; havia de ser econòmic i social,
inicialment es va plantejar que només fos econòmic, i Maragall va insistir
en el fet que fos econòmic, social, participatiu, aprovat per consens i amb
col·laboració publicoprivada.
Què destacaria de la tasca de Francesc Santacana durant 25 anys?
Em va semblar un candidat ideal, perquè tenia experiència i sentit comú. Després
va demostrar que l’elecció havia estat un encert. En Santacana va ser l’ànima
conductora del pla. Va fer una gran tasca professional i hi va posar un gran
entusiasme. La seva mort ha estat per a tots una gran pèrdua humana i intel·lectual.

Quins eren els grans reptes i les necessitats més importants a les quals calia fer front?
Impulsar la ciutat econòmicament; corregir el dèficit d’infraestructures; atraure inversions; desenvolupar el
coneixement, la innovació i la recerca, i donar resposta a les necessitats socials pels grans dèficits heretats
de les polítiques de la dictadura.
Quin és el llegat més important que ha deixat vostè al PEMB?
La satisfacció d’haver fet una proposta de col·laboració àmplia i de consens, que s’ha demostrat útil per als
ciutadans. Però el més important fou que la proposta es materialitzés. També va ser un motiu de satisfacció
el fet que el pla servís de referència a altres ciutats espanyoles i sud-americanes.
Com a visionari que és, cap a on hem d’anar ara?
Dins d’un marc d’una hiperincertesa, el Pla Estratègic Metropolità ha de saber identificar les transformacions
i potencialitats que el nou entorn ofereix per impulsar una metròpoli internacional, multicultural, oberta, que
valora la cultura, disposa d’un potent capital humà i vol ser un model de societat de progrés econòmic i social.
Barcelona ha de crear un teixit empresarial innovador i, al mateix temps, ser un hub de debat i de cerca
de solucions als camps de futur com són la innovació digital, la salut, la protecció del medi ambient o la
pluralitat cultural.
Què cal canviar d’aquí al 2030?
Barcelona és atractiva en l’àmbit internacional per fer negocis, congressos d’alt nivell, volum de l’exportació,
capacitat d’innovació o turisme. Però l’àrea metropolitana de Barcelona necessita una major coordinació interna
per actuar com una veritable àrea cohesionada en un món de grans àrees urbanes i potents centres econòmics.
Per aconseguir un país més potent i eficaç, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona s’hauria de vertebrar
amb un pla estratègic de Catalunya, tots dos emmarcats en el nou entorn mundial.
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in memoriam

FRANCESC
SANTACANA
(1943-2014)
8

Coordinador
General del PEMB
1988-2013

“LA PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA
DE BARCELONA
HA ESDEVINGUT
UN REFERENT
MUNDIAL”
La visió que Barcelona vol projectar per al seu futur és la
d’una metròpoli europea dinàmica, sòlidament assentada en
la macroregió on se situa geogràficament, amb una qualitat
de vida moderna, socialment equilibrada i arrelada a la
cultura mediterrània. […]
La planificació estratègica de Barcelona ha esdevingut
referent mundial fins al punt d’haver consolidat, en
aquesta matèria, un model específic participatiu. […]
A Barcelona s’ha aconseguit una governabilitat urbana
que es caracteritza per la integració dels diferents grups i
actors que s’organitzen per tal de dur a terme una estratègia
col·lectiva. I, pel que fa a la metròpoli en si, s’ha aconseguit
una ciutat amb un llenguatge comú. Una ciutat en la qual els
seus actors, socials i econòmics, encaixen les peces en una
mateixa direcció.

FRANCESC SANTACANA
Barcelona Visió 2020. Una proposta estratègica. //
10 anys de planificació estratègica a Barcelona (1988-1998)

“La contribució del Pla Estratègic ha estat molt
diversa, des de crear imaginaris realistes de futur
per a la ciutat fins a facilitar una visió positiva
de la ciutat i fer possible una internacionalització

JOAN CAMPRECIÓS

a partir dels seus objectius estratègics”

Coordinador adjunt
del PEMB (1988-2013)

Quan em van proposar que digués unes paraules de reconeixement
sobre en Francesc Santacana, amb motiu d’aquests trenta anys del
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, el primer record que em va
venir al cap va ser la satisfacció que per a ell suposava treballar en
alguna cosa que servís per a Barcelona, per a la seva Barcelona.
De fet, més que una feina, el Pla Estratègic era per a en Santacana
tota una distracció, li permetia fer tot allò que li agradava: conèixer
persones, conversar, visitar i aprendre d’altres ciutats, escriure,
llegir, reflexionar, innovar, impulsar projectes que en principi
semblaven impossibles, etc. Era incansable. Sí, en Francesc era un
gran innovador, va saber fer de la seva professió i dels projectes
que va dirigir un espai per a la creativitat.
I en concret el Pla Estratègic va ser un d’ells. Estic convençut que no
es pot explicar sense la seva figura i el seu saber fer. L’Ajuntament i,
en concret, en Francesc Raventós, li van proposar dirigir un projecte
del qual, en aquells moments, quasi ho desconeixia tot, però amb
poc temps ja se l’havia fet seu —d’això n’era un mestre—. Es va fer,
de seguida, un líder en planificació estratègica, d’aquí i de fora. Era
un gran treballador, no es cansava i sempre es posava al davant, el
primer, no es repenjava en els altres perquè li fessin la feina.
I de la trajectòria del Francesc amb el Pla voldria destacar
quatre aspectes que crec que defineixen una mica més el que
ell va representar.
En primer lloc, el seu caràcter obert i dialogant: el Pla necessitava
persones de consens, que fossin capaces d’arribar a col·lectius
diferents de la ciutat. Sempre tenia interès per conèixer l’opinió dels
altres, fos del tema que fos. Era inquiet i de xafarderia intel·lectual
permanent. Sempre era ben rebut per tothom. Tot això va tenir un
gran impacte en el reconeixement del Pla.
Un segon aspecte és la seva idea d’una Barcelona metropolitana
i internacional. La seva visió d’una Barcelona dins del món, d’una
Barcelona no restringida als seus 90 km2, la Barcelona amb visió
territorial àmplia i sobretot internacional, allò que ara en diem
global. De fet, el Pla va néixer des de la dimensió de la ciutat
de Barcelona i va passar a ser el Pla Estratègic Metropolità de
Barcelona. I no només això, també la seva preocupació per trobar
aliances i nexes amb altres ciutats del món. Recordo els seus
viatges, i alguns d’ells amb el mateix comitè executiu del Pla, per
altres ciutats, amb l’objectiu d’explicar Barcelona i de trobar espais
de cooperació mútua. D’ell van sortir idees, llavors innovadores de
crear xarxes entre ciutats, com van ser el CIDEU i la C6, o la xarxa
per promoure la qualitat en la gestió de les ciutats, etc.

Una tercera consideració em porta a pensar en el Francesc inquiet,
sempre amb ganes de millorar. La seva capacitat per fer coses
noves era gran. No sabia quedar-se amb el que ja teníem i anava
bé, sempre calia canviar i millorar. De les converses que tenia, o
de lectures que feia o d’exemples d’altres ciutats o d’opinions
d’experts, sempre en treia noves reflexions per incorporar al Pla.
El Pla sempre proposava coses noves, a cada revisió, el mètode
de treball canviava, amb millors procediments metodològics i
participatius de cara a concretar les propostes estratègiques més
adients per a l’AMB. Ja ho he dit i ho repeteixo: la seva tossuda
capacitat per innovar de manera permanent. Idees noves que feien
del Pla un instrument viu, un instrument on moltes vegades des
de fora ens preguntaven: “Què fa ara, de nou, el Pla Estratègic?”.
I altres ciutats ho incorporaven.
I, en darrer lloc —de fet avui també se’n parla, en aquest acte—,
vull destacar la seva convicció que una Barcelona forta havia de
passar de manera inexorable per potenciar els àmbits de la ciència,
la generació de nous coneixements i la seva translació a la societat
per mitjà de les empreses, les persones i les institucions. Aquest
va ser un terreny al qual en Francesc, tant des del Pla com des
d’altres instàncies on va treballar, va dedicar una part important
del seu pensament. Un treball que, al cap dels anys, s’ha convertit
en realitats concretes de les quals avui dia encara disposem. I totes
amb l’empremta d’en Francesc: la Fundació Bosch Gimpera, el Parc
Científic de la UB, el Centre d’Estudis de Formació Contínua de les
Heures, ESADE Creapolis... Tots ells són un bon exponent d’aquest
treballador insaciable que ens ha deixat amb un munt de realitats,
la majoria d’elles innovadores en el seu origen.
En definitiva, només em queda per agrair de manera molt sincera
i amistosa la seva persistència i el seu impuls per fer d’aquella
iniciativa, sorgida als voltants del 1988 des de l’Ajuntament de
Barcelona i del seu alcalde Pasqual Maragall, un projecte consolidat
i de referència internacional.
Moltes gràcies.

Discurs pronunciat per Joan Campreciós al Saló de Cent de l’Ajuntament
de Barcelona el 28 de novembre de 2018 durant la commemoració
del 30è aniversari del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
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testimonials
1997

10

2006

JOAN CLOS

JORDI HEREU

Alcalde de Barcelona i president del
Consell General del PEMB (1997-2006)

Alcalde de Barcelona i president del
Consell General del PEMB (2006-2011)

El Pla Estratègic de Barcelona va ser un instrument de
participació ciutadana i social per tal de desenvolupar idees
i propostes per als anys posteriors als Jocs Olímpics. Volíem
posar en marxa una iniciativa de reflexió col·lectiva per tal
d’evitar el que havia succeït en altres ciutats olímpiques. És
a dir, que després dels Jocs es produís un buit d’iniciatives
i propostes que acabés amb una depressió col·lectiva.
Igualment, moltes ciutats olímpiques havien travessat per
fases de gran depressió econòmica així com dèficits crònics
que Barcelona volia evitar. D’aquí que el Pla Estratègic es va
iniciar tres anys abans de la data de celebració dels Jocs
amb la mirada posada en la següent fase d’evolució de
Barcelona. Així, el Port, la Fira, els sindicats, les universitats,
el Consorci de la Zona Franca, les associacions de veïns i
tothom van estar cridats a participar-hi de manera activa per
tal de forçar totes les institucions rellevants a un pensament
prospectiu. Ara, una vegada han passat 30 anys, molts dels
conceptes del Pla Estratègic són cultura comuna. Però en
aquell moment van representar una veritable innovació en
la cultura de relació entre les institucions i, fins i tot, en el
desenvolupament d’un nou llenguatge.

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) ha contribuït
a diferents fets rellevants per al nostre desenvolupament:
hem pensat junts el món en el qual ens trobem, ens “hem
pensat junts” com a ciutat metropolitana i, tot pensant junts,
hem generat la idea i la pràctica de la ciutat com a projecte
col·lectiu, on tots i totes som protagonistes. Tot això en 30
anys, durant els quals el món ha canviat més acceleradament
que mai, on el “nosaltres” va començar sent la Barcelona
municipi i ara és la Barcelona metropolitana real, i on la
necessitat de concebre i construir la ciutat com un projecte
de governança és cada cop més evident a Barcelona i arreu.

Sens dubte, un nou exercici de prospectiva econòmica,
social i territorial seria de gran utilitat tenint en compte les
noves realitats, des de tots els nivells, de la primera meitat
del segle xxi.

Si fa 30 anys va ser necessari generar un full de ruta, en la
Barcelona i el món actual encara ho és més. Si fa 30 anys es
va intuir que el diàleg i el consens de tots els que construïm
ciutat era necessari per avançar, ara ens és imprescindible. Els
propers anys seguirem en un món de canvi vertiginós, i només
pensant i transformant de manera col·lectiva convertirem
Barcelona en un subjecte protagonista i no en un escenari
passiu dels canvis. Ens hi juguem el benestar i la llibertat dels
nostres ciutadans i ciutadanes. En un món que s’urbanitza
en gran part sense projecte de ciutat, Barcelona ha de seguir
sent bon referent de projecte construït col·lectivament.

2011

2015

XAVIER TRIAS

ADA COLAU

Alcalde de Barcelona, president de l’AMB
i president del Consell General del PEMB
(2011-2015)

Alcaldessa de Barcelona, presidenta

El PEMB ha estat l’eina fonamental per al desenvolupament
metropolità de Barcelona. Quan l’AMB encara no estava
constituïda, va servir per orientar accions amb visió
supramunicipal que atenien a una realitat territorial,
econòmica i social que superava els límits administratius
dels diferents Ajuntaments. Posteriorment, el PEMB ha
esdevingut el pal de paller de les polítiques impulsades des
de l’AMB com a Administració ja constituïda. El PEMB va fernos avançar en una direcció i per un camí que, avui, ja no
té retorn: el de la col·laboració de tots els agents polítics,
econòmics i socials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per
definir estratègies i orientar accions conjuntes.

Les ciutats, i els territoris metropolitans que articulen, tenim
una gran responsabilitat per donar una resposta efectiva als
nous reptes globals que els estats, per si sols, s’han mostrat
incapaços de resoldre. El creixement de les desigualtats,
el canvi climàtic, els desplaçaments massius de població
a conseqüència de les guerres, la fam i les catàstrofes
naturals, i la crisi de legitimitat de les institucions
democràtiques requereixen nous lideratges. És per aquest
motiu que allí on es pensa i planifica el futur de les ciutats,
és també on es pensa i es planifica el futur del planeta.

L’AMB necessita més que mai una eina que li permeti
fixar-se objectius a curt, mitjà i llarg termini, sempre des
del consens, com més ampli millor, de tots els municipis
implicats. Les àrees metropolitanes estan cridades a
guanyar pes i protagonisme a l’hora de definir polítiques
públiques en temes que tenen afectació directa sobre
les persones. L’habitatge n’és un bon exemple. La visió
metropolitana de les polítiques s’anirà imposant i cal, per
tant, un nou pla estratègic que, sota el paraigua del consens,
ens ajudi a definir els nostres reptes i objectius de futur.

de l’AMB i presidenta del Consell General
del PEMB (des de 2015)

Des de 1988, Barcelona s’ha situat a l’avantguarda
d’aquesta línia de pensament, la primera fita de la qual fou
el Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000.
Trenta anys després, aquesta línia de reflexió té la
seva continuïtat en el PEMB, amb una clara vocació
metropolitana. Des d’aquesta Associació, on som presents
les administracions públiques impulsores i els altres
membres que formen part dels seus òrgans de govern,
volem continuar aquesta tasca de reflexió i planificació
adaptant-nos als canvis globals i obrint-nos cada cop més a
nous actors metropolitans; conscients que els debats sobre
el futur de la Barcelona metropolitana han d’incloure també
aquells municipis que conformen la “ciutat real” que s’estén
més enllà dels límits de l’àrea metropolitana de Barcelona.
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JOSEP MARÍA
ÁLVAREZ

JORDI
ALBERICH

ANTONIO
BALMÓN

Secretari general de la UGT
de Catalunya (1990-2016)

Director General del Cercle d’Economia
(1998-2018) i director de l’Institut
d’Estudis Estratègics de Foment
del Treball (des de 2019)

Alcalde de Cornellà de Llobregat
(des de 2004) i vicepresident
executiu de l’AMB (des de 2011)

“El pla ens ha permès

"La del Pla Estratègic

“El Pla Estratègic

participar de manera

Metropolità de Barcelona ha

Metropolità de Barcelona

activa, tenir un marc

estat una doble contribució.

ha permès ampliar

on poder situar les

D’una banda, la de trobar-

la mirada creativa

nostres reivindicacions,
debatre, ser capaços
d’assumir posicions
d’altres entitats i
organitzacions i, en
definitiva, contribuir a
aquest desenvolupament
equilibrat”

se, enraonar, i trobar punts
d’acord persones provinents
d’àmbits professionals ben
diversos i amb orientacions
polítiques també diferents.
I, de l'altra, la de donar una
resposta d’àrea metropolitana,
amb visió a llarg termini, a allò
que eren, i són, necessitats que
van més enllà de l'estricta
ciutat de Barcelona"

territorial, i saber
incorporar la vida
dinàmica i intel·ligent
del conjunt d’iniciatives
i realitats socials que
conformen l’àrea
metropolitana”

testimonials

JOSEP LLUÍS
BONET

SIXTE
CAMBRA

CARLES
CASTELLS

President del Consell d’Administració
de Fira de Barcelona (2004-2018)

President de l’Autoritat Portuària
de Barcelona (2011-2018)

Coordinador general del PEMB
(2013-2016)

“L’aportació del PEMB ha

“El PEMB ha estat clau

“El Pla ha estat en aquests

estat molt important, des d’un

per definir i comunicar les

anys un espai bastant únic

punt de vista global, per als

necessitats de distribució

de creació de consens social,

interessos de Barcelona i la

d’una àrea industrial que,

institucional i polític en relació

seva àrea metropolitana, en el

amb un port i un aeroport de

amb el model futur de ciutat.

sentit de saber identificar els

primer nivell, també requeria

El que hem comprovat és que

grans reptes del nostre entorn,

unes instal·lacions logístiques

se li reconeix aquest paper

en especial en l’àmbit de les

complementàries de màxima

intangible, i que cap altra

infraestructures de mobilitat

qualitat. Gràcies a la tasca

institució ha estat capaç de

i de desenvolupament

de planificació i coordinació

jugar: un espai generador

econòmic, científic i tècnic.

desenvolupada entre els

de consensos, no només

[...] Una gran institució firal

diferents municipis i grups

polítics, en la visió a mitjà

com la de Barcelona és motor

d’interès del PEMB, Barcelona

termini de la ciutat. Soc dels

i caixa de ressonància, a

avui disposa d’un hub logístic

qui pensen que l’existència

la vegada, de coneixement,

únic a Europa”

d’aquest espai respon a un

innovació i creació de valor

cert ADN barceloní, molt propi

econòmic i social”

i diferenciador: una manera
d’estar permanentment
preocupat per què volem ser
i cap a on volem anar”
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14

SONIA
CORROCHANO

JOAN
COSCUBIELA

MANEL
DE FORN

AENA – Aeroport de Barcelona
(des de 2012)

Secretari general de CCOO
(1995-2008)

Comissionat de l’Ajuntament
de Barcelona per al Pla Estratègic
(1987-1995)

“La planificació és necessària

“El Pla Estratègic

“Calia generar les condicions

per garantir que s’activen

Metropolità va introduir

perquè Barcelona fes un

les eines correctes per al

en el sindicalisme una

pas endavant per passar

desenvolupament i que

visió metropolitana que,

de ser ciutat industrial a

s’estableixen els indicadors

de manera intuïtiva, teníem,

ciutat del coneixement i, al

per mesurar si els objectius

però que, de la mà de l’amic

mateix temps, assegurar la

fixats s’estan assolint. Per

Santacana, es va fer evident

cohesió social i la igualtat

tant, és important tenir un

i objectivable”

d’oportunitats distribuint

full de ruta”

centres culturals i
universitaris pel territori”

testimonials

MARTÍ
PARELLADA

MARAVILLAS
ROJO

JANET
SANZ

Catedràtic de la Universitat
de Barcelona i membre del jurat
de la Beca Francesc Santacana

Tinenta d’alcaldia Ajuntament
de Barcelona (1995-2007)

Quarta tinenta d’alcaldia de Barcelona,
vicepresidenta de Planificació Estratègica
de l’AMB i presidenta de la Comissió
Executiva del PEMB (des de 2015)

“Cal un pla estratègic per als

“La principal contribució

“El PEMB, amb la seva mirada

propers 12 anys, sens dubte.

del PEMB al desenvolupament

de conjunt sobre el fenomen

Avui, probablement més

de la ciutat i de l’àrea

metropolità, representa

que en altres moments, cal

metropolitana al llarg

un espai per fer front a la

cercar línies consensuades

d’aquests 30 anys ha estat

complexitat a partir de les

que ajudin a definir objectius

la capacitat per plantejar

mirades transversals, un

compartits en tot allò

escenaris de futur i construir

espai per a la col·laboració

que afecta els problemes

consens entre actors molt

entre entitats que representen

quotidians de l’àrea

diversos que s’implicaven

interessos molt diversos i un

metropolitana de Barcelona”

per aconseguir-los”

espai per abordar projectes
estratègics que integrin els
punts de vista i les capacitats
dels ens públics, privats i de la
societat civil”

15
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LLUÍS
TEJEDOR

MIQUEL
VALLS

XAVIER
VIVES

Ajuntament del Prat de Llobregat
(des de 1982)

Director de la Cambra de Comerç
(des de 2002)

President de la Comissió
Assessora Pla 2025

“El repte continua essent

"La trajectòria de 30 anys del

“El PEMB és un instrument

aconseguir una participació

Pla Estratègic ha consolidat la

únic, pel fet de ser participat

política efectiva dels

interacció dels diferents actors

pels actors més significatius

ajuntaments de l’Àrea

metropolitans per abordar

en el desenvolupament

Metropolitana de Barcelona

una adaptació continuada de

metropolità i per ser aquest

i, per això, és imprescindible

l’estratègia de ciutat als nous

espai de reflexió neutre sobre

concertar un lideratge

reptes de futur. Entre aquests

quina ha de ser la Barcelona

compartit i efectiu acreditant

reptes ―que reclamen

del futur”

la utilitat del PEMB amb

respostes consensuades

propostes polítiques

amb visió àmplia, integrada

acordades i viables”

i de llarg termini― cal citar el
canvi demogràfic, tecnològic,
climàtic i geopolític"

testimonials
“Serà necessari recuperar el focus social
que va tenir especialment el primer pla,
perquè les desigualtats segueixen sent,
tant ara com abans, el principal signe d’alerta
per saber que cal canviar les coses”

ORIOL ESTELA
BARNET
Coordinador general del
PEMB (des de 2016)

Rebem l’herència dels 30 anys de trajectòria del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
amb el reconeixement per la feina feta per aquells que ens han precedit, tant en les
responsabilitats institucionals com en les de funcionament de l’Oficina de Coordinació.
També amb l’agraïment pel compromís de les entitats que en formen part i les que hi
col·laboren, amb l’admiració per la capacitat visionària i l’encert en l’assoliment dels
objectius fonamentals que els successius plans havien establert.
I la rebem, d’igual manera, amb la responsabilitat d’encetar un nou procés que continuï
fent de la planificació estratègica una eina útil per construir el futur de la ciutat
metropolitana. Una ciutat que, adaptant-se als canvis que demanen els nous temps,
sàpiga fer front a reptes similars als que es van trobar els primers plans: fer un salt
d’escala territorial, consolidar la trama urbana, millorar les infraestructures i encaixar
els canvis globals en l’economia local.
També caldrà encarar necessitats i problemes nous o bé que ocupen un lloc més
central, com ara l’envelliment, la contaminació o l’habitatge, entre d’altres. Així mateix,
caldrà trobar fórmules per corregir algunes de les conseqüències no previstes de
l’èxit de la ciutat a l’hora d’atraure inversions, talent i visitants de tot el món. I serà
necessari recuperar el focus social que va tenir especialment el primer pla, perquè les
desigualtats segueixen sent, tant ara com abans, el principal signe d’alerta per saber
que cal canviar les coses.
Sigui com sigui, 30 anys de planificació estratègica urbana són un bagatge que molt
poques ciutats al món poden lluir. Disposar d’un espai de diàleg i d’acord amb visió de
futur i amb més de 300 institucions, entitats i persones implicades com l’Associació
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és un actiu del qual la ciutat metropolitana ha
de poder treure’n el màxim profit.
Esperem trobar-vos-hi en els propers 30 anys!

17
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ELS PLANS ESTRATÈGICS

AL LLARG D’AQUESTES TRES DÈCADES
S’HAN DESENVOLUPAT CINC PLANS ESTRATÈGICS

18

19 9 0 - 1 9 9 4

1 9 9 4 -1 9 9 8

I PLA

II PLA

III PLA

PLA ESTRATÈGIC
ECONÒMIC I SOCIAL
BARCELONA 2000

II PLA ESTRATÈGIC
ECONÒMIC I SOCIAL
BARCELONA 2000

III PLA ESTRATÈGIC
ECONÒMIC I SOCIAL
BARCELONA

Va sorgir de la revisió del primer,
pensat per consolidar la presència
internacional de la ciutat un cop
recollits els fruits immediats
de l’èxit de la celebració dels
Jocs Olímpics.

S’aprovava en un moment en
què calia posar el focus en
l’estratègia econòmica per
a la recuperació de la crisi
postolímpica i incorporar el
vector de la sostenibilitat.

OBJECTIU

OBJECTIU

OBJECTIU

Arribar a un gran acord de
concertació i consolidar Barcelona
com una metròpoli emprenedora
europea, amb incidència sobre
un entorn territorial ampli en
la Mediterrània (macroregió),
millorant la qualitat de vida i
mantenint l’equilibri social.

Consolidar la projecció
internacional de Barcelona per
aprofitar els fluxos econòmics
entre les ciutats globals com a
motor del seu desenvolupament
econòmic.

Posicionament internacional
dins d’un context incipient de
connexió en xarxa entre ciutats,
i hi incorporava la visió de
Barcelona com a ciutat oberta i
del coneixement i respectuosa
amb el territori.

Va sorgir com a fórmula per
acompanyar el procés de
transformació de la ciutat
vinculada als Jocs Olímpics
i definir una visió de futur
compartida en la perspectiva
de l’any 2000.

1 9 9 9 -2 0 0 5

FOCUS

FOCUS

FOCUS

Situar Barcelona
en el mapa internacional

Consolidació de la
presència internacional

Ciutat del coneixement

20 0 3 - 2 0 1 0

2 0 1 0 -2 0 2 0

Aprofitant la celebració del
30è aniversari del primer
Consell General i, per tant, de
la posada en marxa oficial de

IV PLA
1r PLA ESTRATÈGIC
METROPOLITÀ
DE BARCELONA

V PLA
BARCELONA
VISIÓ 2020

la planificació estratègica
a la nostra ciutat, prenent
en consideració les agendes
internacionals, en particular
l’agenda 2030 de Nacions

Sorgeix de la renovada
associació que l’any 2000 passa
a denominar-se Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona (PEMB)
per adequar el seu àmbit de
referència a la realitat de les
dinàmiques urbanes.

Neix després d’una revisió del pla
anterior realitzada l’any 2007,
quan es considera la necessitat
de renovar l’estratègia davant dels
primers signes de la crisi.

OBJECTIU

OBJECTIU

Començar a treballar per
teixir una major cooperació
entre municipis i entre actors
socioeconòmics diversos per fer
el salt com a metròpoli a un estadi
superior de desenvolupament
econòmic i social.

S’orienta a enfortir els factors
d’atractivitat de la metròpoli
per aconseguir un nou impuls
econòmic, basant-se en uns
nivells de cohesió social que
començaven a veure’s amenaçats
en altres ciutats del món.

FOCUS

FOCUS

Metropolització

Atractivitat

Unides i la Nova Agenda Urbana,
l’Associació Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona
engega l’elaboració del proper
pla estratègic, que tindrà com
a horitzó l’any 2030.

2030

19

03

VISIÓ 2030 || 30è aniversari del PEMB

BARCELONA 1988−2018

AEROPORT
DEL PRAT
1992

2009
Font: AENA - Aeroport de Barcelona-El Prat

Font: AENA - Aeroport de Barcelona-El Prat
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EL RAVAL

1992

2018
Font: Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Font: Foment de Ciutat

LLERA
DEL BESÒS
1996

2018
Font: Consorci del Besòs

Font: Adrià Oliver
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ESTACIÓ
MERCAT NOU
2005

2009
Font: Bernat Borràs - www.trenscat.com

Font: Bernat Borràs - www.trenscat.com
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els canvis

ALCALDESSES
METROPOLITANES 2

1988

0 de 34
MUNICIPIS

2017

19 de 36
MUNICIPIS

POBLACIÓ NASCUDA A L’ESTRANGER
A BARCELONA CIUTAT 1
25 %

CARRILS BICI PERMANENTS 1

20 %

1988

15 %

0 km

10 %

2016

126,2 km

5%
0%
1996

1991

2000

2005

2010

2015

LLARS AMB INTERNET 1

1988

EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT A L’AEROPORT
DEL PRAT 1

0%

2017

85,4 %

50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
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30.000.000

ASSISTENTS AL SÒNAR
I AL PRIMAVERA SOUND 1

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000

1988

5.000.000

0

0
1992

1988

1996 2000 2004 2008 2012 2016

2017

208.400

PRIMAVERA SOUND

123.980
SÒNAR

PARTICIPANTS EN LA MARATÓ
DE BARCELONA 2
VERD URBÀ 1

18.000
16.000

1988

14.000

6.240.856
m2

12.000
10.000

2016

11.306.115
m2

8.000
6.000
4.000

VISITANTS
A LA SAGRADA FAMÍLIA1

2.000
0
1985

1990

1995

2000 2005

2010

2015

2020

1988
1 Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona
2 Elaboració pròpia
3 Mosaico olímpico. Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos
CEO-UAB, 20 años. Ajuntament de Barcelona. Ferran Brunet.
* No inclou Corbera, La Palma

500.000

2017

4.527.427

CAPACITAT D'ATRACCIÓ 3

1990

18a ciutat
europea
en atractiu

2010

4a ciutat
europea en
atractiu

POBLACIÓ AMB 1

1986

2017

3.083.353*

3.247.281

POBLACIÓ BARCELONA CIUTAT 1
ESTUDIANTS D'UNIVERSITAT I FP 1

1988
124.303

2017

1986

2017

1.701.811

1.625.137

132.162
MATRIMONIS RELIGIOSOS A L’AMB 1

UTILITZACIÓ XARXES SOCIALS 1

1986
0

1986

(Cinturó Litoral
zona Port)

63,2 %

2017

267.474
(ambdues)

USUARIS BUS TURÍSTIC 1

1986
10.223

2017

10.250

1.921

2017

COTXES CIRCULANT PER RONDES 1

53.000

1986

2017

1.643.243

MATRIMONIS CIVILS A L’AMB 1

1986

2017

4.123

10.523

DESPLAÇAMENTS EN TRAMVIA
( EXCLÒS TRAMVIA BLAU ) 1

1986

2017

0

27.959.095

PRESSUPOST DEL BARÇA 1

1986

2017

21 M €

897 M €

PASSATGERS DE CREUERS 1

1986
12.804

METRO ( KM OPERATIUS ) 1
2017

2.712.247

1986

2016

68,5 km

199 km
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PARCS CIENTÍFICS I CIUTATS.
PASSAT, PRESENT I FUTUR
Barcelona és la cinquena ciutat europea i la dissetena a escala mundial en investigació científica i tecnològica,
segons el Knowledge Cities Ranking, i ho ha aconseguit en menys de 30 anys. La regió metropolitana de
Barcelona compta actualment amb una vintena de parcs científics i tecnològics, la majoria dels quals no
arriben als 15 anys de vida però han ajudat al desenvolupament de la metròpoli de manera molt significativa,
i han situat Catalunya com a referent europeu i mundial en aquesta matèria. En el context econòmic actual,
la recerca, la ciència i la innovació tecnològica i social són clau per al desenvolupament econòmic futur. És
imprescindible, per tant, explicar-ne l’origen i el recorregut, i això també passa per apropar-les a la ciutadania.
En el 30è aniversari del PEMB hem volgut fer un reconeixement a un dels factors que més ha influït en el
desenvolupament de la ciutat en aquest període: la recerca científica i tecnològica.
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8
17 16
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24

0

13
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18
9
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18
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MAPA DELS PARCS
CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS

1

Parc Científic Barcelona – Les Corts

2

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona – Sant Martí

3

Parc Sincrotró Barcelona – Cerdanyola del Vallès

4

Parc de Recerca UAB – Bellaterra, Cerdanyola del Vallès

5

Parc de Recerca UPC – Les Corts

6

B_Tech – Sant Adrià de Besòs

7

ESADE Creapolis – Sant Cugat del Vallès

8

Tecnocampus – Mataró

9

La Salle Technova – Sarrià Sant Gervasi

10

Parc Tecnològic del Vallès – Cerdanyola del Vallès

11

Parc Mediterrani de la Tecnologia. PMT – Castelldefels

12

Orbital 40. Parc Científic i Tecnològic de Terrassa

13

Barcelona Activa - Parc Tecnològic – Nou Barris

14

Parc de Recerca de la UPF – Sant Martí

15

Consorci Biopol’H – L’Hospitalet

16

Can Ruti – Badalona

17

Campus d’Alimentació de Torribera – Santa Coloma de Gramenet
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22@ Districte tecnològic

MARIA TERRADES
Directora del Parc Científic de Barcelona

PASSAT
Els parcs científics neixen aproximadament fa uns 20 anys, quan, juntament amb moltes altres iniciatives, es
decideix posicionar Catalunya com a regió de referència en el camp de les ciències de la vida i, en particular,
de la biotecnologia.
Catalunya, i en concret Barcelona i la seva àrea metropolitana, ja tenien en aquell moment els ingredients
essencials per a la creació d’aquest clúster de referència, que, resumint, es basava en universitats referents
en ensenyament i investigació en ciències de la vida, hospitals universitaris i un teixit empresarial farmacèutic
local important. Amb aquesta base s’engeguen altres iniciatives per posicionar la regió, com ara:
› La creació de centres de recerca per potenciar la producció, competitiva i de qualitat, de la recerca
feta a Catalunya.
› La creació de l’organització ICREA per captar talent internacional i atraure’l a Catalunya però també per
recuperar talent d’aquí que havia marxat a fer una carrera científica a altres països.
› La creació de l’agència AGAUR per gestionar ajuts per a la recerca.
› I, finalment, una iniciativa basada en infraestructures, que és la creació de parcs científics associats a les
universitats. En el camp de les ciències de la vida tenim el Parc Científic de Barcelona de la Universitat
de Barcelona, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona de la Universitat Pompeu Fabra i el Parc de
Recerca UAB de la Universitat Autònoma de Barcelona. En total hi ha uns 16 parcs científics i tecnològics
a Catalunya, cada un d’ells especialitzat en un sector concret.
Aquesta especialització permet que cada parc pugui focalitzar les seves inversions i els seus esforços per tal
de dotar-se d’una infraestructura científica o tecnològica d’un sector molt concret i que tota la comunitat al
voltant del parc se’n pugui beneficiar.

PRESENT
De manera molt simplificada he comentat el passat o els inicis dels parcs a Barcelona, però com veiem els
parcs avui?
Nosaltres entenem els parcs científics com a ecosistemes, clústers o hubs que combinen la ciència, la
tecnologia, la innovació, l’emprenedoria i el món empresarial per esdevenir un sistema productiu tant de
coneixement com de negoci.
En el cas concret del Parc Científic de Barcelona, es tracta d’un ecosistema centrat en ciències de la vida
on l’objectiu és generar coneixement que impacti en la millora de la qualitat i en el nivell de vida de les
persones. Treballem en camps de coneixements estratègics com són la biotecnologia, la bioinformàtica, els
biomaterials, la recerca de fàrmacs i de dispositius mèdics, la nutrició o la cosmètica, i en una llarga llista
d’indicacions terapèutiques. És un ecosistema on actualment hi ha 100 entitats i més de 2.700 professionals,
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des de doctorands, postdocs o investigadors principals en els centres de recerca com l’IRB, l’IBEC o el CNAG,
fins a emprenedors i emprenedores que han creat la seva pròpia start-up. I també es crea un ecosistema de
proveïdors de serveis altament especialitzats, professionals dedicats a impulsar la transferència de tecnologia
de les universitats al sector privat, com ara Biocat o la Fundació Bosch i Gimpera, i grans empreses del sector
que focalitzen la seva R+D+i al Parc, com són Esteve, Ordesa, Enantia o Quiagen.
Què aportem a la ciutat? Es calcula que cada treballador ocupat en entitats anomenades “innovadores” com
les que tenim al Parc genera cinc llocs de treball addicionals en el seu sector local de serveis, en contrast
amb les manufactures tradicionals, on l’efecte multiplicador és menys de dos. Aquests cinc llocs de treball
local que generen impacten directament a Barcelona creant llocs de serveis com ara cambrers, comerciants
o conductors, i també altres llocs de més qualificació, com metges, professors o advocats. Per tant, l’impacte
en la ciutat de la creació de llocs de treball “innovadors” és evident.
També és important tenir en compte que, en els llocs ocupats de les entitats “innovadores” del sector salut,
la presència de dones és relativament alta. En concret, en el parc científic, de les 2.700 persones, un 54 % són
dones i un 46 % són homes, i aquestes xifres són estables en els últims 10 anys. Per tant, s’aporta a la ciutat el
creixement d’un sector on la dona té una presència important. Tot i això, és cert que quan s’analitza la proporció
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en càrrecs amb més responsabilitat (grups líders, emprenedores i directives), la paritat es perd i encara ara hi ha
més homes en alts càrrecs. Per tant, creiem que les dades d’ocupació de les dones, en general, són envejables
respecte a d’altres sectors, però encara falta millorar la seva presència en càrrecs de responsabilitat.
També entenem que la creació de hubs basats en la innovació pot tenir alguns efectes negatius per a la ciutat, com
pot ser l’increment dels costos de vida, inclosos l’habitatge i la gentrificació, però entenem que els organismes
adients de la ciutat, juntament amb nosaltres, hem de treballar per pal·liar aquests possibles efectes.
Què ens aporta Barcelona als hubs d’innovació? Talent. La ciutat de Barcelona, gràcies a la seva marca i la
seva qualitat de vida, és un actiu que de vegades oblidem quan som dins. Des del punt de vista d’una persona
que viu fora de Catalunya i que ha de decidir on fer un projecte de vida, Barcelona té un atractiu incomparable
amb moltes ciutats mundials pel que fa a oportunitats per desenvolupar una carrera professional, oci, cultura,
mobilitat, integració i tolerància. Un altre punt important és el transport. El Parc Científic de Barcelona es troba
dins de la ciutat, i això facilita moltíssim el transport dels 2.700 professionals que hi treballen cada dia. Estar
ben comunicat és essencial per fer créixer un ecosistema i, de fet, quan rebem delegacions internacionals que
venen a visitar el Parc com a exemple, els aconsellem que tinguin molt present i resolt el tema de la mobilitat.
Com a conclusió, un parc científic és un clúster físic complex que genera una massa crítica de talent, de
coneixement i d’infraestructures que, a través d’una mena de cercle virtuós, atrau encara més empreses, més
entitats i més talent, tot retroalimentant-se. Per a una ciutat, un cop creat i consolidat un clúster, és molt
complicat deslocalitzar-lo, per tant, es tracta d’un actiu d’alt valor afegit i durable en el temps però que no és
estàtic i s’ha d’anar adaptant a la innovació, i per això també necessita el suport de les institucions.

FUTUR
I com veiem el futur dels parcs i de les ciutats?
Hi ha coses que creiem que no han de canviar. En concret, el Parc Científic de Barcelona va néixer amb
l’objectiu d’apropar els mons acadèmics i empresarials i unir-los en un mateix espai físic, compartint edificis,
compartint equipament científic, compartint els mateixos científics i investigadors dels centres de recerca i
les universitats amb els de les empreses privades i, així, promoure la mobilitat entre el sistema de recerca i el
sistema productiu. Aquesta premissa, que ja neix des del principi, continua sent clau en el present.
Mirant cap al futur, també entenem que per tal que Barcelona i la seva àrea d’influència continuï sent una
ciutat capaç de competir a escala mundial amb capacitat d’atracció i de generació de riquesa, en un món on
cada cop es parlarà més de ciutats i menys de regions, és imprescindible que es doni suport a la ciència, la
tecnologia i la innovació, entre altres, a través del suport als hubs.
És conegut que hi ha dos grans sectors estratègics destacables a l’àrea de Barcelona, un és el sector de les TIC
i l’altre el de salut. Com he comentat, a Barcelona tenim universitats referents en ciències de la vida; hospitals
universitaris; centres de recerca CERCA; grans infraestructures científiques com els mateixos parcs científics,
el Centre Nacional de Supercomputació o el Sincrotró Alba, i petites i grans empreses farmacèutiques
i biotecnològiques que són els ingredients imprescindibles d’una ciutat per generar i transformar el
coneixement en riquesa.
Per tant, creiem fermament que hi ha d’haver un suport institucional als clústers físics sectorials dotats d’una
infraestructura única, ja que són clau a l’hora d’impulsar les ciutats, la seva riquesa i la qualitat de vida dels
seus habitants a través del creixement d’un sector.

Discurs pronunciat per Maria Terrades al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
el 28 de novembre de 2018 durant la commemoració del 30è aniversari
del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
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