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Presentació 
Ada Colau 
Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Barcelona i presidenta de l’AMB i 
el PEMB 
L’any 2020 ha estat indubtablement marcat per la 
pandèmia de la covid-19. Han estat mesos molt durs en 
què tota la societat ha respost amb maduresa i un 
profund sentit de la solidaritat i la col·laboració. També 
ho han fet, com no pot ser d’una altra manera, les 
institucions i organitzacions que formen part del Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona, des de les esferes 
particulars de cadascú, contribuint a reduir l’impacte 
d’aquesta inesp erada pandèmia. 

Aquest esperit de solidaritat i col·laboració és el mateix que impregna al Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona des de la seva creació ja fa més de 30 anys. 

També és inherent al PEMB construir la mirada de futur per al nostre territori metropolità. 
I és per això que en l’any que tanquem s’ha posat en marxa el procés Barcelona Demà, 
que ha de conduir a l’elaboració d’un nou pla estratègic, el Compromís Metropolità 2030, i 
que ha de ser clau per fer front als principals reptes que es presenten en un context 
d’emergència climàtica i del món post-pandèmia. 

En aquests temps complexos, doncs, el PEMB s’ofereix de nou –com ha fet al llarg de 
tres dècades– com a espai de debat i col·laboració entre tots els actors implicats en el 
desenvolupament de la metròpoli barcelonina: administracions públiques, empreses, 
entitats econòmiques i socials, universitats i centres de recerca i, de manera molt 
especial, la ciutadania, que cada cop ha de tenir un pes més important en la presa de 
decisions. I en aquesta ocasió es fa incorporant a la Comissió Territorial del PEMB els 
principals municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona: Mataró, Granollers, Mollet 
del Vallès, Sabadell, Terrassa, Rubí, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú (aquestes dues en representació de la vegueria del Penedès). 

Així doncs, podem dir que aquest 2020 s’ha encetat una nova etapa amb aquesta mirada 
territorial més ambiciosa, i ho volem fer no només per pensar en clau de futur, sinó també 
per actuar des d’aquest mateix moment per fer-lo realitat. Com a exemple, amb la Carta 
Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona, aprovada també el 2020, que ha de 
posar les bases d’una estratègia alimentària metropolitana i impulsar projectes com la 
Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, que es coordina des del PEMB. 

Aquestes dues idees, la de la col·laboració entre els actors metropolitans i la del treball 
en un territori que supera les fronteres administratives, són les que ens fan adoptar el 
“compromís metropolità” com un dels lemes del PEMB.  

Un compromís que donarà nom al nou pla estratègic i que volem liderar conjuntament 
amb les organitzacions representatives de la Barcelona metropolitana. 
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Jordi Martí 
Vicepresident de planificació 
estratègica de l’AMB i president 
de la Comissió Executiva del 
PEMB 
La pandèmia de la covid-19 ens ha pogut portar a 
pensar que, en temps d’incerteses com els actuals, 
planificar el futur és un esforç fútil. Però els reptes als 
que s’enfronta un territori com el de la regió 
metropolitana de Barcelona són d’una magnitud que 
fa necessària una visió compartida i una acció 
concertada a mig i llarg termini per fer-hi front. 
S’acaba el temps i una de les característiques 

d’aquest temps és que cap poder, ni públic ni privat, és capaç de donar per sí sol una 
resposta global a l’emergència que estem vivint.  

Avui les ciutats es troben en una cruïlla complexa; afronten tres emergències 
accentuades per la pandèmia: una emergència climàtica que amenaça la pervivència del 
planeta, una emergència social que incrementa la desigualtat i provoca pobresa i 
vulnerabilitat, i una emergència econòmica amb una crisi de la qual encara es difícil 
percebre l’abast. Les ciutats juguen un paper central, en part perquè les conseqüències 
de les tres crisis s’hi manifesten amb més cruesa, però alhora perquè són les grans 
metròpolis les que disposen de l’energia i el potencial per donar-hi resposta.  

En aquest context, per abordar el procés Barcelona Demà era necessari partir de la ciutat 
real, la regió metropolitana, la Barcelona dels 5 milions. La qualitat de l’aire no respecta 
les fronteres municipals, la segregació territorial té dimensió metropolitana, i un model 
econòmic més equilibrat només és pot definir a partir del potencial del Penedès, la vitalitat 
de les ciutats i viles del Llobregat i les seves plataformes econòmiques, el continu urbà al 
voltant del municipi barceloní, la qualitat de vida del Maresme o el motor industrial dels 
dos vallesos. Una ciutat que no hem d’entendre amb una estructura centralitzada, sinó 
com una ciutat de ciutats, amb centralitats potents escampades per tot el territori.  

També calia innovar en l’instrument, en el pla estratègic. En aquest sentit, la metodologia 
de la innovació orientada a missions de l’economista Mariana Mazzucato, que ens va 
acompanyar en el Consell General celebrat el mes de desembre, ens ha semblat la més 
adequada. Com ella manifesta, no es tracta de pal·liar els dèficits de la societat o de 
corregir determinades dinàmiques del mercat, es tracta d’orientar el model de ciutat i 
societat que volem i atrevir-nos a dibuixar missions realment transformadores. És a dir, el 
compromís d’una gran multitud d’agents que treballin en la mateixa direcció. Només així 
farem realitat els objectius que ens proposem. 

Un autèntic compromís metropolità, un pacte entre iguals per donar resposta a un 
desafiament de grans proporcions que exigeix el treball en comú. Barcelona, com ja ha 
fet altres vegades en el passat, té l’oportunitat de construir el seu futur i no deixar-se 
portar per la inèrcia d’un món en estat d’emergència. 
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Tenim, doncs, molta feina per davant, però tenim també una gran oportunitat i disposem 
de les energies i del talent necessari. Barcelona Demà comença a caminar entre totes les 
institucions compromeses amb el futur de la Barcelona dels 5 milions per definir una 
estratègia a mig i llarg termini i per aprofitar la oportunitat que ha ofert Europa amb els 
fons Next Generation EU. Aquest 2020 que deixem enrere, malgrat les dificultats, s’han 
establert les bases per dur aquest treball a bon port. 
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Oriol Estela Barnet 
Coordinador general del 
PEMB 
L’any 2020 ha estat un any molt estrany i 
complicat per a tothom. En el cas del PEMB, 
l’activitat va patir lògicament l’impacte del 
confinament i els efectes de l’estat de xoc del 
conjunt de la societat. 

Tot i així, ha estat molt satisfactori comprovar la 
capacitat de reorganització de l’equip de l’oficina 
de coordinació i la ràpida adaptació a les noves 
condicions de treball. Val a dir que en els darrers 

anys ja s’havia iniciat l’aposta pels sistemes de treball remot i que això ha facilitat aquesta 
adaptació, tant en el pla intern com en les activitats de cara l’exterior. 

Les dues grans fites de l’any en termes d’activitat han estat l’aprovació de la Carta 
Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona, com a preàmbul de la celebració, el 
2021, de la capitalitat mundial de l’alimentació sostenible i, sobretot, la posada en marxa 
del procés Barcelona Demà, que ens ha de portar al nou pla estratègic: el Compromís 
Metropolità 2030. 

En aquest sentit, l’equip de l’oficina de coordinació va treballar durant el primer trimestre 
de l’any, justament fins l’esclat de la pandèmia, en el disseny metodològic i la selecció del 
comissariat que ens acompanyarà en aquesta aventura, així com en l’establiment de 
contactes amb les principals ciutats de la regió metropolitana de Barcelona i els 
representants de la vegueria del Penedès. 

Un cop fet, en el mes de juny, l’acte de presentació del procés, les tasques principals, 
coordinades majoritàriament de manera remota, van ser les de configuració de les bases 
del nou pla i la definició dels reptes per a cadascun dels àmbits de treball, que van ser 
presentats en el Consell General del mes de desembre. 

Confiem que el 2021 ens permetrà recuperar, ni que sigui parcialment, la presencialitat en 
el treball quotidià i en les activitats obertes a la participació de la societat metropolitana, i 
que d’aquesta manera els treballs del procés Barcelona Demà puguin anar superant 
convenientment les seves fites. 
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Actualitat del PEMB 
1. Qui som, missió i principis de actuació 

 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 immers en el 
procés de reflexió compartida Barcelona Demà per tal d’elaborar l’estratègia de la 
Barcelona metropolitana del futur: el Compromís Metropolità 2030, un nou pla 
estratègic per a la ciutat real, la metròpoli dels 5 milions. 

A més, el PEMB també acull l’oficina de coordinació de Barcelona Capital Mundial 
de l’Alimentació Sostenible.  

 Missió 

La missió del PEMB és establir les bases per a una metròpoli resilient, pròspera, 
cohesionada i intel·ligent, a més d’oberta i multinivell, 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 i 
món postpandèmia.  

 Principis d’actuació 

Visió global, identitat local, #CompromísMetropolità 
 

 

Metròpoli dels 5 milions: De la 
mateixa manera que l'any 2000 
es va fer el salt de la ciutat al que 
avui és l'AMB, en la nova 
estratègia incorporem el conjunt 
de territori metropolità, la ciutat 
real: la metròpoli dels 5 milions, 
la regió metropolitana de 
Barcelona (RMB). 

 

 

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/projecte/1/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible/4/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible/4/
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Reducció de les desigualtats: Adoptem 
com a objectiu central la reducció de les 
desigualtats i de la segregació urbana, 
en un context d'emergència climàtica. 
En aquest sentit, el marc que proporciona 
l'Agenda 2030 de Nacions Unides amb els 
seus 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible és una referència clau per al 
Compromís Metropolità 2030.  

 

 

 

Quíntuple hèlix: Apostem per l'enriquiment del 
procés amb la incorporació de l'esquema 
conegut com a “quàdruple hèlix”: administració 
pública, acadèmia/recerca, sector privat i 
ciutadania, al qual hi afegim una cinquena 
dimensió, la dels mitjans de comunicació, com 
aliats imprescindibles per fer pedagogia sobre el 
fet metropolità i arribar de manera més 
informada i comprensible a tots els actors. 

L'objectiu? Entendre, atendre i incorporar 
diferents mirades sobre el 
desenvolupament metropolità, i que pot 
aportar una àmplia diversitat de visions, 
coneixements i interessos. 

 

 

Proactivitat i positivisme: Més enllà de la 
definició d'estratègies, el Compromís 
Metropolità 2030 estarà format per un 
conjunt de missions que fixaran objectius 
ambiciosos i transformadors, però també 
clars i mesurables, a assolir en l'horitzó 
temporal del 2030. 

Per fer-ho, ens dotem d'un equip format en 
tècniques de facilitació de processos de 
treball, de mediació i d'incubació de 
projectes i serà la manera d'avançar al 
llarg de tot el procés. 
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Treball col·laboratiu i inclusiu: Les 
organitzacions que formen el PEMB seran les 
protagonistes del desplegament de l'estratègia 
i les missions, així com totes aquelles amb les 
quals s'estableixin aliances per aportar 
coneixement, energies i capacitat transformadora. 
També la ciutadania i espais com els laboratoris 
ciutadans, les plataformes de ciència ciutadana o 
els ateneus de fabricació són claus a l'hora 
d'implicar la societat en el canvi. 

La transició cap a la metròpoli del futur que 
volem només es podrà fer sobre la base 
d'un ferm #CompromísMetropolità de totes 
les organitzacions implicades en el procés 
“Barcelona Demà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/projecte/1/
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2. Òrgans de govern 

2.1. Organigrama 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 Canvis en els òrgans de govern del PEMB 

2.2.1. Consell Rector 

 Nomenament oficial de Laia Bonet, Tinent d’Alcaldia d’Agenda 2030, 
transició digital, esports i coordinació territorial i metropolitana de 
l’Ajuntament de Barcelona, en substitució de Gerardo Pisarelo. 
 

 Nomenament oficial de Jaume Collboni, vicepresident de la Diputació de 
Barcelona i vicepresident de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 
de l’AMB, en substitució de Miquel Forns.  
 

 Nomenament oficial de Jordi Martí Grau, vicepresident de Planificació 
Estratègica de l’AMB, en qualitat de president de la Comissió Executiva del 
PEMB, en substitució de Janet Sanz. 

Oficina de coordinació 
Coordinador general: Oriol 
Estela Barnet 

Comissió Executiva 
President: Jordi Martí, 
vicepresident de Planificació 
Estratègica de l’AMB 

Comissió Territorial 
Presidenta: Ada Colau 
Per delegació: Jordi Martí 

Consell General 
Presidenta: Ada Colau, 
alcaldessa de Barcelona i 
presidenta de l’AMB 

Consell Rector 
Presidenta: Ada Colau, 
alcaldessa de Barcelona i 
presidenta de l’AMB 

https://pemb.cat/ca/estatic/oficina_de_coordinacio/18/
https://pemb.cat/ca/estatic/comissio_executiva/17/
https://pemb.cat/ca/estatic/consell_general/14/
https://pemb.cat/ca/estatic/consell_rector/15/
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2.2.2. Comissió Executiva 

 Nomenament oficial com a president de la Comissió Executva de Jordi 
Martí Grau, vicepresident de Planificació Estratègica de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en substitució de Janet Sanz, durant el 
Consell Rector del 18 de juny. 

Altres canvis: 

 Montserrat Ballarín, vicepresidenta de Desenvolupament Social i 
Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per l’AMB. 
 

 Iñigo G. De Enterría i Adam, regidor de l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès. Per l’AMB. 
o Posteriorment canvia per Joan Borràs, alcalde del Papiol. 

 
 Lluís Mijoler Martínez, alcalde de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Per 

l’AMB. 
 

 Xavier Sunyer Déu, vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç 
de Barcelona 
 

 Mercè Franquesa Gòdia, secretària general del Cercle d’Economia. Pel 
Cercle d’Economia 
 

 Ramón Xuclà Comas, secretari general en funcions del Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona.  

 Reunions dels òrgans de govern 

Consell Rector (18/06/2020) 

El regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident de 
planificació estratègica de l'AMB, Jordí Martí, va ser nomenat el nou president de 
la Comissió Executiva del PEMB durant la reunió del Consell Rector celebrada el 
18 de juny del 2020, en substitució de Janet Sanz. L'alcaldessa de Barcelona i 
presidenta de l'AMB, Ada Colau, va presidir aquesta reunió semipresencial que 
també va servir per aprovar donar un nou impuls al pla estratègic metropolità amb 
la mirada posada al 2030 i donar compliment als diversos aspectes formals 
relacionats amb el funcionament de l'associació com l'aprovació del pressupost i de 
la Memòria de 2019. 

https://pemb.cat/ca/noticies/jordi_marti_nomenat_nou_president_de_la_comissio_executiva_del_pemb/277/?utm_source=Web&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Consell%20Rector
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Jordi Martí Grau durant el Consell Rector del PEMB celebrat el 18 de juny de 2020 

Comissió Executiva (16/07/2020) 

Primera Comissió Executiva del PEMB presidida per Jordi Martí en la que van 
impulsar-se les primeres passes de “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 
2030”, la continuació de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana, CARM, i la 
col·laboració amb Barcelona Centre Universitari pel Metropolitan Learning Lab. 

 

Comissió Executiva del PEMB del 16 de juliol de 2020 
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Consell Rector (13/11/2020) 

Comissió Executiva (25/11/2020) 

Consell General (03/12/2020) Explicat a l’apartat “Barcelona Demà. Compromís 
Metropolità 2030” (pàgina 18). 

3. Oficina de coordinació 

 L’equip 

El 2020 va servir per consolidar l’equip de l’oficina de coordinació de cara a garantir 
la viabilitat dels dos grans projectes en els que es troba immers el PEMB: 
Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 i “Barcelona Demà. 
Compromís Metropolità 2030”. 

En aquesta direcció i pel que fa al projecte Barcelona Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 2021, entre finals del 2019 i principis del 2020 van 
incorporar-se a l’equip Amaranta Herrero com a coordinadora estratègica de la 
Capital Mundial de l'Alimentació; 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. 

Pel que fa a l’oficina de coordinació del PEMB, i per tal de donar suport a 
l’elaboració del nou Compromís Metropolità 2030, Luisa Fernanda Pinto i David 
Úbeda van passar a formar part de l’equip a jornada completa.  

L’última de les accions desenvolupades durant el 2020 per tal de millorar la gestió 
interna de l’equip de treballadors i treballadores del PEMB va ser la creació de 
l’equip de coordinació, format per Oriol Estela Barnet, coordinador general del 
PEMB, David Rodríguez, secretari tècnic del PEMB, Irene Navarro, coordinadora 
del gabinet tècnic del PEMB, Júlia Brosa, coordinadora de comunicació del PEMB, 
i Maria Cortada, membre del gabinet tècnic del PEMB. 

 Trasllat al Canòdrom – Ateneu d’Innovació 
Digital i Democràtica 

El 20 de gener de 2020, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va deixar l’espai 
que havia ocupat durant els darrers 3 anys al coworking CREC-Eixample per 
traslladar-se al Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica ubicat al 
districte de Sant Andreu. L’objectiu del trasllat, a part de disposar de més espai per 
a l’equip i per acollir col·laboradores o esdeveniments, era situar-se en un dels pols 
de transformació metropolitana de la propera dècada: l’entorn de la Sagrera; seguir 
compartint espai de treball amb empreses i organitzacions innovadores de l’àmbit 
de la creativitat; i, a més, compartir espai amb organitzacions amb les quals el 
PEMB pot crear xarxa i sinèrgies. 

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_trasllada_la_seva_oficina_al_canodrom_al_districte_de_sant_andreu/263/
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“Barcelona Demà. Compromís 
Metropolità 2030” 
4. El procés 
EL 2020, el PEMB va obrir un nou procés de reflexió compartida per tal d'elaborar 
l'estratègia de la Barcelona metropolitana del futur: “Barcelona Demà. Compromís 
Metropolità 2030”. 

Barcelona Demà és el procés de reflexió i actuació 
col·lectiva que ens ha de portar a comptar amb un nou 
pla estratègic per a la metròpoli dels 5 milions: el 
Compromís Metropolità 2030.  

 

És, per tant, el procés de definició d'una estratègia compartida per a la regió 
metropolitana que farà front als grans reptes urbans del segle XXI. 

En un món cada cop més urbà, les persones escullen les metròpolis per viure o per 
desenvolupar la seva activitat per motius i interessos diferents i, per tant, 
“Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” ha de ser un projecte que defineixi 
una gran metròpoli resilient, cohesionada, intel·ligent, pròspera, oberta i 
multinivell. Aquestes són les sis mirades a la metròpoli en que es fonamenta el 
procés Barcelona Demà. 

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://www.youtube.com/embed/z4dO8mUTpPc?feature=oembed
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 Constitució del comissariat   

A principis de 2020 es va constituir el comissariat, format per un coordinador i 12 
persones amb perfils diversos que treballen en parelles per cada mirada a la 
metròpoli. L’objectiu és que aquesta diversitat aporti visió, valor i contingut al 
procés Barcelona Demà juntament amb el gabinet tècnic del PEMB.  

El comissariat té tres missions fonamentals: 

 Donar suport a l’equip tècnic de l’oficina de coordinació del PEMB en 
l’elaboració del nou pla estratègic “Barcelona Demà. Compromís 
metropolità 2030” i presentar els documents davant els òrgans de govern. 

 Contribuir a la detecció i la generació de l’ecosistema d’actors i 
agents clau al voltant de cadascuna de les mirades a la metròpoli. 

 Esdevenir un referent i altaveu del nou pla estratègic durant el seu 
desenvolupament. 
 

 

 

 

 

Coordinació del comissariat: Marc Garcia 

 

 

 

 

 

Metròpoli resilient: Anna 
Pérez Català i Andreu Ulied 

 

 

 

 

 

Metròpoli pròspera: Pilar 
Conesa i Elena Costas 

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/1#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/2#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/2#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/3#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/3#comissariat-start
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Metròpoli cohesionada: Teresa 
Bermúdez i Benet Fusté 

 

 

 

 

 

Metròpoli intel·ligent: Jordi 
Amat i Elsa Velasco 

 

 

 

 

 

Metròpoli multinivell: Joan 
Campreciós i Mariona Tomàs 

 

 

 

 

 

Metròpoli oberta: Mireia Belil i 
Alexis Roig 

 

 

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/4#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/4#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/5#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/5#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/6#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/6#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/7#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/7#comissariat-start
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 Documents de Bases interns   

Aquests documents, elaborats com a punt de partida del procés Barcelona Demà, 
són el resultat de l’aproximació des de diferents mirades als grans temes de debat 
globals, a partir  d’una  delimitació elaborada prèviament. És a dir, són el tret de 
sortida per a la reflexió i cocreació del document d’identificació i priorització de 
reptes de la metròpoli i incorporen: 

 Primera definició de l’aproximació a la mirada metropolitana corresponent. 
 Síntesi del procés de delimitació i elaboració del mapa de conceptes i 

relacions. 
 Plantejament de la primera proposta dels reptes per a cadascuna de les 

mirades (metròpolis). 
 Desenvolupament dels reptes i formulació de preguntes per a la reflexió. 

 Primeres reunions i presentació pública 

05/06 Primera reunió conjunta amb el Comissariat, presentació del projecte i 
de les persones participants  

09/06 Comitè Executiu de l’AMB  

Abans de la seva presentació pública, el president de la comissió executiva del 
PEMB, Jordi Martí, va explicar als òrgans de govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) el projecte Barcelona Demà. 

22/06 Reunió Ada Colau + alcaldes i alcaldesses + Jornada de treball amb 
periodistes + Primera presentació Barcelona Demà  

El mes de juny de 2020 va tenir un clar protagonista: el procés “Barcelona Demà. 
Compromís Metropolità 2030”. La presidenta del PEMB i alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, el president de la comissió executiva del PEMB, Jordi Martí, i el 
coordinador general de l'associació, Oriol Estela, el van presentar als periodistes i 
als alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats de la regió metropolitana de 
Barcelona: Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa, Martorell, 
Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Rubí. 
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Diferents moments de la primera presentació del procés Barcelona Demà el 22 de juny de 2020 

Aquests municipis van ser formalment convidats a formar part del PEMB i tenen un 
paper clau en l’elaboració del nou Compromís Metropolità 2030. Així, l’associació 
va incorporar a la seva Comissió Territorial aquells que en el seu moment van 
configurar l’associació Arc Metropolità que va exercir de lobby territorial davant de 
la Generalitat i altres administracions a l’inici d’aquest segle, junt amb Rubí, 
principal municipi no capital de comarca de l’entorn metropolità. 

A més, l’Ajuntament de Barcelona, va acollir la presentació pública del procés 
Barcelona Demà que culminarà en el primer pla estratègic impulsat del PEMB per 
la ciutat real: la metròpoli dels 5 milions. 

 Fil de Twitter 
 Notícia 

 Sessions kick-off metròpolis 

Per donar la benvinguda al comissariat, presentar el pla de treball i començar a 
debatre sobre els reptes que presenta l’RMB des de cadascuna de les mirades, al 
llarg de l’any 2020 el PEMB va organitzar un seguit de sessions de kick-off amb els 
comissaris i comissàries; en Jordi Martí, president de la Comissió Executiva del 
PEMB; l’Oriol Estela, coordinador general del PEMB; en Marc Garcia, coordinador 
del comissariat, i l’equip del gabinet tècnic encarregat de l’elaboració del document 
de bases intern corresponent. 

 Fil de Twitter 

 

 

 

 

 

 

Sessió de kick off de la 
Metròpoli pròspera, el 9 
de setembre de 2020 

 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1275022893131464706?s=20
https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_dema_compromis_metropolita_2030_el_primer_pla_estrategic_per_la_ciutat_real_la_metropoli_dels_5_milions/278/
https://twitter.com/pembarcelona/status/1308733479753003008?s=20
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4.4.1.  Metròpoli intel·ligent (22/07/2020) 

Les principals conclusions de la trobada van ser: 

 Intentar produir un repte sobre la 
protecció de la salut i emergència 
climàtica que incorpori les dues 
metròpolis (resilient i intel·ligent) en 
temes de divulgació i mitjans de 
comunicació.   

 Treballar l’enfocament dels 
debats creuats sobre els reptes 
que afecten a més d’una 
metròpoli.   

 Definir el paper dels mitjans de 
comunicació en aquests reptes i 
metròpolis.   

 Utilitzar mapes com a eines de treball per poder situar els temes sobre el 
territori a partir de l’ajuda de la Diputació de Barcelona amb el Centre 
d’Estudis i Recursos Culturals (CERC).  

 Generar aquesta necessitat d’informació per poder tenir una caixa d’eines 
amplia.  

 

 

 

4.4.2.  Metròpoli cohesionada (22/07/2020) 

Les principals conclusions de la trobada van ser: 

 Treballar els reptes proposats: què 
cal trencar i refer, i quines 
dades i estudis cal aportar.  

 Pensar amb qui cal conversar per 
treballar els reptes i les qüestions 
obertes i quina visió incorporar 
per donar-hi resposta.  

 Afinar els reptes i construir el relat 
que lligui els reptes de la mirada de 
la cohesió i pugui lligar els reptes 
també entre les diferents mirades o 
metròpolis.  
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4.4.3.  Metròpoli resilient (08/09/2020) 

Les principals conclusions de la trobada van ser: 

 Continuar desenvolupant l’anàlisi 
del territori a través dels seus 
conflictes i/o riscos.  

 Treballar la relació de les 
polítiques de mobilitat en relació a 
la salut pública (ISGlobal).  

 Incorporar les reflexions al 
Document de Bases Intern.  

 Continuar desenvolupant els 
àmbits lligats als reptes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.  Metròpoli pròspera (09/09/2020) 

Les principals conclusions de la trobada van ser: 

 Articular quins són els grans eixos 
que permeten el creixement d’una 
ciutat pròspera.  

 Definir com poden generar un 
model de qualitat i els incentius 
per a fer-ho.   

 Establir salaris de referència i què 
és una vida digna per a una família 
en el cas metropolità.  

 Definir quin tipus d’empreses 
volem a la metròpoli pròspera.  

 Parlar de com fer una 
metròpoli work friendly?  

 Reorientar i diversificar el model econòmic metropolità per tal de mantenir 
l’ocupació de qualitat.   
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4.4.5.  Metròpoli multinivell (16/09/2020) 

Les principals conclusions de la trobada van ser: 

 Treballar els àmbits per a 
delimitar-los, definir-los i esbossar 
els primers reptes.  

 Treballar la transversalitat 
d’aquesta metròpoli i dels seus 
temes, és a dir, com s’ha de 
relacionar amb la resta de 
metròpolis i les seves propostes 
conjuntes de reptes. 

 
 

 

 

 

 

4.4.6.  Metròpoli oberta (16/09/2020) 

Les principals conclusions de la trobada van ser: 

 Treballar els reptes i 
concretar els àmbits del que serà la 
metròpoli oberta.  

 Pensar amb qui cal conversar per 
treballar aquests reptes i les 
qüestions obertes i quina visió 
incorporar per donar-hi resposta.  

 Identificar el relat que lligui els 
reptes amb la mirada transversal 
d’obertura i pugui lligar també entre 
les diferents metròpolis.  

 
 

 Mapa d’actors 

El 2020 el PEMB va treballar durant mesos el procés participatiu que va permetre 
cocrear el mapa d'actors de la regió metropolitana de Barcelona. Es tractava 
d’identificar i agrupar en un mateix espai aquelles organitzacions que resultessin 
clau per al procés i l’elaboració del Compromís Metropolità 2030. Aquest procés 
tenia diferents fases: 
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 Mapatge inicial: on es van identificar els camps clau i el model de dades, i 
van dur a terme un taller de Sociograma Humà amb l’equip del PEMB. 

 Cocreació del mapa: es van realitzar dos tallers de cocreació, explicats a 
continuació, amb les organitzacions mapejades inicialment, i es va habilitar 
una enquesta digital per l'automapatge.  

 Retorn dels resultats: on van recopilar els continguts generats i van es va 
estandaritzar la informació. 

22/09 Sessió del mapatge inicial d’actors amb Platoniq. 

Així, la primera sessió de mapatge tenia per objectiu, per una banda, presentar el 
procés de cocreació del mapa d’actors i l’espai participatiu digital del Decidim a tot 
l’equip de treball. Per l’altra, identificar una primera ronda d’organitzacions (i 
contactes) de les diferents metròpolis i categoritzar-les per temes. 

Resultat:  

 19 organitzacions convidades  

 159 organitzacions identificades 
17/12 Tallers de cocreació amb organitzacions  

Emmarcats dins el procés de creació del mapa d’actors, es van realitzar dos tallers 
a finals de 2020 amb tres objectius. Per una banda, identificar una segona ronda 
d’organitzacions (i contactes) i categoritzar-les per temes; en segon lloc, copsar el 
coneixement del procés Barcelona Demà que els havia arribat a les organitzacions 
participants i, per últim, fer que les organitzacions participants se situessin en 
l’estructura de 6 metròpolis i veure com funcionava. 

Resultat:  

 17 participants convidades  

 166 organitzacions identificades 
Aquest va ser el primer pas necessari per a l’habilitació d’un espai propi del procés 
Barcelona demà a la plataforma de participació virtual Decidim, que es desplegarà 
al llarg del primer trimestre del 2021. 

 Tallers conjunts amb el comissariat 

22/10 1r Taller conjunt del comissariat Barcelona Demà   

Aquest taller de treball conjunt del comissariat i l’equip del PEMB va basar-se en 
identificar i prioritzar els reptes de cada metròpoli. A més, van sorgir temes 
“flotants” que encara no s’havien assignat a una metròpoli concreta i es va realitzar 
una dinàmica per fer una reflexió conjunta de cada tàndem de comissaris/àries de 
cada metròpolis. 

 

https://barcelonadema-participa.cat/processes/mapa-actors/f/16/meetings/5
https://barcelonadema-participa.cat/processes/mapa-actors
https://barcelonadema-participa.cat/processes/mapa-actors/f/16/meetings/30
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19/11 2n Taller conjunt del comissariat Barcelona Demà   

L’objectiu del segon taller entre el comissariat i l’equip del PEMB va ser identificar 
les incompatibilitats, incongruències i contradiccions en el relat i els 
plantejaments estratègics per a assentar els debats posteriors que s’obririen a la 
resta d’actors. Es va plantejar una dinàmica basada en la tècnica world cafè. A 
través de converses en grups de quatre a sis persones i de manera simultània i 
rotativa, es van analitzar quatre temes per identificar quines contradiccions i 
desigualtats podien generar en el plantejament estratègic.  

 
Segon taller conjunt del Comissariat de Barcelona Demà el 19 de novembre de 2020 

 Comissió Territorial 

La Comissió Territorial del PEMB es va reconstituir el 17 de novembre 2020 amb la 
finalitat d’abordar la planificació estratègica des de la ciutat real dels 5 milions, 
la de la regió metropolitana de Barcelona. D’aquesta manera es podria posar en 
marxa una governança que permetés tractar cada tema amb una mirada més 
àmplia.  

 

Constitució de la Comissió Territorial el 17 de novembre de 2020 
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A més dels municipis de l’AMB que formen part dels òrgans de govern del PEMB, 
la Comissió Territorial està constituïda a partir d’aquest moment pels municipis de 
l’antic Arc Metropolità que incloïa Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Sabadell, 
Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, a més de 
Rubí, com a municipi major de 50.000 habitants i frontissa entre l’AMB i el Vallès. 
La resta de municipis i territoris de l’RMB compten amb altres vies de participació 
en el procés. La Comissió Territorial s'encarrega de: 

 Definir àmbits de debat del procés Barcelona Demà. 
 Aportar visió territorial de l’RMB. 
 Incorporar diferents sensibilitats dels territoris que la conformen.  

 
 Fil de Twitter 

 Consell General del PEMB 

El 14è Consell General del PEMB, celebrat el 3 de desembre de 2020 sota el nom 
“Barcelona Demà: reptes i missions per a la metròpoli del 2030”, va servir per 
presentar oficialment el procés de reflexió i actuació col·lectiva que el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona havia engegat durant l’any per tal d'elaborar l’estratègia 
de la Barcelona metropolitana del futur i que havia de culminar amb un nou pla 
estratègic per a la metròpoli dels 5 milions: el Compromís Metropolità 2030.  

 

L’acte, celebrat a l’Ajuntament de Barcelona, es va centrar en la presentació del 
model d'innovació orientat a missions i va comptar amb la participació de la 
reconeguda economista Mariana Mazzucato. La catedràtica d’Economia de la 
Innovació del University College de Londres i directora de l’Institute for Innovation 
and Public Purposee (IIPP) va explicar el paper de les metròpolis en la innovació 
per missions. Es tracta de dur a terme els projectes mobilitzant un gran nombre de 
recursos i actors, inclosa la ciutadania, per treballar de manera col·laborativa en la 
recerca de noves formes d'abordar grans reptes que no poden resoldre únicament 
les polítiques públiques.  

 

 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1331902179796512770?s=20
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Mariana Mazzucato 
durant la seva 
intervenció 

Durant la presentació van intervenir, entre altres, la presidenta del PEMB i 
alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el president de la Comissió Executiva del 
PEMB, Jordi Martí; el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet; la 
presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, 
Núria Marín; i la presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà. A més, es va fer 
entrega de la II Beca Santacana a l’estudiant de doctorat en Ecologia Terrestre de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria José LaRota-Aguilera, per l’estudi 
“Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) de la infraestructura verda metropolitana de 
Barcelona”.  

 

Foto final del 14è Consell General del PEMB del 3 de desembre de 2020 

També es va donar a conèixer el llistat inicial de 68 reptes a treballar en la següent fase del 
procés Barcelona Demà, que implicarà ja una obertura dels mateixos a la participació 
ciutadana per derivar-ne les missions que configuraran el Compromís Metropolità 2030. 

 Fil de Twitter 
 Notícia 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1334470211827855361?s=20
https://pemb.cat/ca/noticies/2021_un_any_clau_per_definir_el_futur_de_la_regio_metropolitana_dels_5_milions/291/
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A més, per dotar de contingut el Consell General i degut a la impossibilitat de 
convidar a representants de la quíntuple hèlix de manera presencial en context de 
pandèmia, des del PEMB es van generar tres vídeos com a material de suport: 

 Com serà la Barcelona Metropolitana del 2030? Vídeo elaborat per 
SICOM, Solidaritat i Comunicació, en el que diferents representants de 
la societat civil expliquen la seva visió sobre com hauria de ser la 
Barcelona real: la ciutat dels 5 milions d'habitants el 2030 

 Adaptació de la ‘Rumba de Barcelona’ del Gato Pérez, de la mà de Nico 
Roig i Martí Sales 

 Balada del Déu, el riu i la mar, de Màrius Sampere. Un vídeo de Martí 
Sales i Albert Lloreta recitat per Blanca Llum Vidal 

 

 Treball orientat a missions. Ajuntament de 
València  

A finals d’any, l’Ajuntament de València, a través de la seva direcció d’Innovació, va 
convidar al coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, a exposar les principals 
característiques del procés Barcelona Demà davant d’un grup de quadres directius 
municipals. Es posava en marxa així una col·laboració en el treball orientat a missions, 
mètode adoptat per ambdues institucions, que tindrà continuïtat en el 2021. 

5. Comunicació del procés 

 Creació d’una nova marca: naming 

En començar a pensar en l’elaboració del nou pla estratègic 2030, es va veure clar 
que calia crear una marca amb prou pes per tal d’associar-la al procés que havíem 
d’engegar. Havia de tractar-se d’una nomenclatura especial, que donés identitat i 
que ajudés a transmetre una visió global i transversal a la vegada que permetés 
apropar-se a la ciutadania i transmetre els valors que hi ha al darrere. Es volia 
crear una marca sobre la qual es pogués construir al llarg del temps. 

Una de les realitats que es van tenir en compte a l'hora de crear aquesta marca és 
que existien dos grans targets, per una banda els stakeholders del projecte i per 
altra la ciutadania, que no té consciència del que significa el nou pla estratègic 
2030. Aquest doble target feia necessari poder crear un llenguatge de marca el 
més genèric possible que a la vegada fos distintiu i rellevant. 

5.1.1.  Petició de pressupostos 

És per això que es va demanar una sèrie de pressupostos a 6 equips tant pel 
naming com pel conjunt de la imatge del que seria la marca Barcelona Demà 
(detallada en l’apartat següent).  

Finalment, després de les entrevistes amb tots ells i de la valoració dels seus 
portfolis, es va decidir apostar per una empresa experta en aquest tipus de 
processos: Sr i Sra Wilson. 

https://www.youtube.com/watch?v=A-Xga1fu3VA
https://www.youtube.com/watch?v=7hLKSlryDHQ
https://www.youtube.com/watch?v=wHyOgHOAS30
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5.1.2.  Procés creatiu 

Tipus de nom 

Es va demanar un nom fresc, proper a la ciutadania, concret i directe. Que no 
generés confusió entre el nom de l’Associació (PEMB) i l’instrument que 
desenvolupa (el nou pla). Idealment, es va demanar, també, que tingués un claim i 
es van descartar aquestes paraules del nom: 

 Agenda 
 Pla 
 Ciutat  

També calia evitar que es pogués interpretar una vinculació massa estreta a 
Barcelona ciutat o que respirés tecnocràcia. 

Procés de tria del nom 

L’empresa seleccionada va elaborar una llista llarga amb totes les variants i 
conceptes, després una llista curta i després els finalistes. 

Amb aquest sistema s’aconseguia garantir que el nom responia a tots els criteris i 
servia per validar el procés. Van elaborar una llista de 60 noms amb 5 finalistes: 

 

Finalment, després de valorar tots els noms es va apostar per “Barcelona Demà. 
Compromís Metropolità 2030” perquè reunia tots els criteris que s’havien 
establert. 

 Imatge Barcelona Demà. Compromís 
Metropolità 2030 

5.2.1. Objectius 

El nou logotip de “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” havia de basar-
se en els següents valors: 
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 Visió global, identitat local, compromís metropolità 
 Territorialitat: la metròpoli real dels 5 milions (regió metropolitana) 
 Equitat, cohesió (donat que el focus és la reducció de desigualtats) 
 Acord, col·laboració, aliances, sinèrgies: calen 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 

Calia tenir en compte que el logotip hauria de:  

 Funcionar bé acompanyat del logotip del PEMB (o si més no tenir en 
compte que haurien de conviure en algunes aplicacions) 

 Conviure amb el logotip d’altes institucions com l’AMB o la Diputació de 
Barcelona 

 Ser adaptable a l’entorn digital (web, xxss, newsletter, etc). 

El logotip seria un emblema d’una imatge de marca que volíem que fos: 

 Dinàmica 
 Fresca 
 Moderna 

La imatge de la marca havia de tenir suficient pes perquè, tot i ser una submarca, 
podia acabar agafant més pes que la marca principal. 

5.2.2.  Definició de l’encàrrec per al concurs 

 Proposta de logo de Barcelona Demà. Si algun equip considera oportú fer 
més d’una proposta de logo, han de ser un màxim de 3.  

 Guia d’estil 
 Breu resum del procés de treball pel qual s’ha arribat al logo escollit 

Els dos equips finalistes rebien 2.000€+IVA per elaborar tres propostes cadascun. 

5.2.3. Jurat i criteris valoració 

El jurat va estar format per:  

 Coordinador general del PEMB, Oriol Estela 
 La coordinadora de comunicació i premsa del PEMB, Júlia Brosa 
 Membres de l’equip de comunicació del PEMB, Paula Salvatella i Bego F. 

Simón 
 La responsable de relacions institucionals, Lluïsa Guàrdia 

Es va escollir el projecte guanyador tenint en compte: 

Qualitat conceptual: Es va valorar que les bones idees fossin la base dels 
projectes, com també la pertinència i l’articulació amb què aquestes idees eren 
representades. En conseqüència, es va valorar la intel·ligència i l’enginy en la 
capacitat de transmetre missatges a través del llenguatge visual. 

Qualitat formal: A més de valorar les idees ben resoltes en la seva execució, 
també es van seleccionar les representacions formals que aconseguien una gran 
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qualitat, que eren sorprenents o que eren altament pertinents per plasmar el 
contingut que transmetien. El jurat va valorar la solidesa, la intensitat i l’esperit 
innovador de les propostes estètiques que destacaven de la resta. 

Funcionalitat: La utilitat dels projectes presentats. Es va tenir en compte els 
aspectes funcionals de les peces presentades i la qualitat amb què complien amb 
els objectius que perseguien. En aquest sentit, un factor de selecció va ser el grau 
en què s’havien tingut en compte les necessitats del PEMB: adaptabilitat, etc. 

Procediment de votació: Per seleccionar la proposta guanyadora d’entre les 2 
finalistes es necessitava que un projecte tingués unanimitat menys un vot. En cas 
d’empat, el coordinador general del PEMB, i director del jurat convocat, Oriol 
Estela, exerciria el vot de qualitat. 

 
5.2.4.  Equip escollit 

Finalment, tenint en compte els criteris anteriors, així com els pressupostos rebuts i 
les entrevistes personals que es van fer amb els 6 equips, es va escollir la proposta 
de l’equip format per 131d-Arauna amb la següent imatge:  
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El resultat: 

 

Amb aquest nou logotip, es va elaborar també el manual de marca amb aplicacions 
diverses 

5.2.5.  Materials  

Gràcies a les aportacions d’institucions promotores com l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona o l’Ajuntament de Barcelona es van editar els 
següents materials: 

 Vídeo resum del procés: 
 Dossier explicatiu del procés 
 Dossier de premsa 
 Presentació inicial ppt 
 Presentació full de ruta procés  
 Il·lustracions metròpolis: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4dO8mUTpPc&t=8s
https://pemb.cat/public/docs/1203_x2_dossier__contraportada.pdf
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://pemb.cat/public/docs/1205_gp_ppt_curt_complet.pdf
https://pemb.cat/public/docs/1265_5j_ppt_consell_generallogos_collaboradors.pdf
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5.2.6.  Restyling logo del PEMB 

Com a conseqüència de la creació de la nova imatge, calia adaptar el logotip del 
PEMB a la nova marca per tal d’aconseguir una millor convivència entre les dues 
marques. Per això, se li va encarregar al mateix equip una actualització del logotip 
del PEMB amb els següents objectius: 

 Adaptació cromàtica, restringit a negre. 
 Uniformitzar tipografia amb Barcelona Demà. 
 Equilibrar mides i relació entre el símbol i "Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona 

D’aquesta manera, el logotip va passar de blau a gris o negre quan es presenta en 
solitari i a d’altres colors quan va acompanyat del logotip de Barcelona Demà:  
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6. Reunions 
Durant l’any 2020, a més, es van dur a terme diverses reunions amb possibles 
col·laboradors i diversos ajuntaments de cara a sumar adhesions al procés 
Barcelona Demà: 

 12/03/2020 Reunió amb el Tecnocampus i l’alcalde de Mataró, David Bote 
 

 16/07/2020 Reunió amb Jordi Amat, Genís Roca i Victòria Alsina per 
veure com alinear els processos Barcelona Demà i Catalunya 2022 
 

 20/07/2020 Reunió amb Antoni Abad, Fem Vallès 
 

 20/07/2020 Reunió amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés 
 

 21/07/2020 Reunió amb l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull 
 

 02/09/2020 Reunió amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 

 09/09/2020 Reunió amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 

 15/09/2020 Reunió amb el Consell Comarcal del Maresme 
 

 16/09/2020 Reunió amb l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau 
 

 18/09/2020 Reunió amb l’alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez 
 

 05/10/2020 Reunió amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental 
 

 07/10/2020 La Delegació de Govern al Penedès fa pública l’adhesió al 
procés "Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” 
 

 07/10/2020 Reunió amb l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa 
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 14/10/2020 Reunió amb Barcelona Global, Aurora Catà i Mateu 

Hernández 
 

 14/10/2020 Ajuntament de Mataró fa pública l’adhesió al procés “Barcelona 
Demà. Compromís Metropolità 2030” 
 

 09/11/2020 Reunió amb l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral 
  

 11/11/2020 Reunió amb l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart  
 

 13/11/2020 Reunió amb l’alcalde de Mataró, David Bote  
 

 16/1/2020 Reunió amb el secretari de l’Agenda Urbana i Territori de la 
Generalitat de Catalunya, Agustí Serra  
 

 23/11/2020 Reunió amb l’alcalde de Mollet, Josep Monràs 
 15/12/2020 L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’alcalde de Mataró, 

David Bote es reuneixen per, entre d’altres, parlar de Barcelona Demà 
 

 17/12 Reunió amb Josep Bohigas, de Barcelona Regional 

 

***El projecte “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” s’emmarca en el 
conveni de col·laboració subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB), l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona” 
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El PEMB i les polítiques 
alimentàries 
7. Capital Mundial de l’Alimentació 

Sostenible 

7.1. Equip 

Per tal de poder desenvolupar el projecte de la Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible a principis de 2020 i per sumar recursos a l’equip existent, es va ampliar 
l’equip dedicat a aquest projecte incorporant a: 

 

 Inici treballs de l’equip 

Durant el 2020 l’equip va estar treballant en coordinació amb l’Ajuntament de 
Barcelona per tal de 

https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible/4/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible/4/
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Aquests treballs van ser més de caire intern mentre, a l’hora, es començaven a 
assentar les bases per portar la Capital Mundial a tot el territori metropolità. La 
implicació del PEMB i de l’AMB va fer que el projecte tingués una especial visió 
metropolitana i que tractés d’anar més enllà de la ciutat de Barcelona. 

 Presentació als municipis metropolitans 

El 3 de juliol de 2020, la sala 
de plens de l'AMB va acollir la 
presentació als ajuntaments 
del conjunt de la regió 
metropolitana de Barcelona 
(RMB) de dos elements clau 
per a l'estratègia alimentària 
metropolitana: la Carta 
Alimentària de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
(CARM) i la Capital Mundial 
de l'Alimentació Sostenible 
2021. 

 Comunicació 

7.4.1.  Presentació pública del projecte de Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 

El 2 de desembre de 2020 va tenir lloc la presentació davant dels mitjans del 
projecte de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible on es van posar de 
manifest els 3 grans objectius d’aquesta iniciativa: 

https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_i_la_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021_dues_oportunitats_per_una_estrategia_alimentaria_metropolitana/280/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_i_la_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021_dues_oportunitats_per_una_estrategia_alimentaria_metropolitana/280/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_i_la_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021_dues_oportunitats_per_una_estrategia_alimentaria_metropolitana/280/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_i_la_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021_dues_oportunitats_per_una_estrategia_alimentaria_metropolitana/280/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_i_la_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021_dues_oportunitats_per_una_estrategia_alimentaria_metropolitana/280/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_i_la_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021_dues_oportunitats_per_una_estrategia_alimentaria_metropolitana/280/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_i_la_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021_dues_oportunitats_per_una_estrategia_alimentaria_metropolitana/280/
https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_arrenca_com_a_capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible_2021/290/
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1. La promoció de dietes saludables 

2. L'oportunitat econòmica 

3. La lluita contra la crisi climàtica 
L’acte va comptar amb la participació de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el 
comissionat d’Economia Social i Solidària, Álvaro Porro, la ministra per a la 
Transició Ecològica, Teresa Ribera, la consellera d’agricultura, Teresa Jordà, i 
diferents representants dels sectors implicats, com el coordinador d’Unió de 
Pagesos, Joan Caball, la cuinera Carme Ruscalleda o l’activista Vandana Shiva. 

L’acte va ser produït amb els recursos del PEMB.  

 Fil de Twitter 

7.4.2. Web alimentació sostenible 

Durant el 2020 també va sortir la pagina web de la Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible que incorpora tot el relat metropolità i on el PEMB hi és present: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***El projecte Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 
s’emmarca en el conveni de col·laboració subscrit entre el Pla Estratègic 
Metropolità (PEMB), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de 
Barcelona 

  
 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1334070302305816579?s=20
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca
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8. Carta Alimentària de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 

8.1. Comunicació 

8.1.1. Posada en marxa de l’apartat web i publicació de la CARM 

Donat que la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM) és 
un dels projectes d’especial rellevància, es va decidir obrir un espai a la pàgina web 
del PEMB dedicat a explicar amb més atenció aquest projecte i on es va publicar el 
text definitiu de la CARM amb els tres grans compromisos:  

 

A més, per tal de facilitar a escoles, administracions públiques, famílies i empreses 
la incorporació de l’alimentació sostenible en el dia a dia, també es van publicar uns 
decàlegs dins l’apartat “Què podem fer?”.  

8.1.2. S’obren les adhesions a la CARM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_podem_fer/5/
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Paral·lelament a l’obertura de l’espai web i a la publicació del text definitiu de la 
Carta Alimentària fruit de 3 anys de treball i de la implicació d’un centenar 
d’organitzacions de la quíntuple hèlix, el 16 d’octubre de 2020, Dia Mundial de 
l’Alimentació Sostenible, es van començar a recollir adhesions a la CARM. 
Concretamen: 

52 adhesions provinents de 
 8 centres de recerca i investigació 
 19 organitzacions socials 
 14 empreses 
 10 administracions públiques 
 1 mitjà de comunicació 

 
 Fil de Twitter  

Totes les entitats adherides van rebre un press kit elaborat pel departament de 
comunicació del PEMB per tal de donar visibilitat al compromís amb la CARM. 

 

***El projecte de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana s’emmarca en el 
conveni de col·laboració subscrit entre el Pla Estratègic Metropolità (PEMB), l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona” 

  
 

 

https://pemb.cat/ca/noticies/la_carta_alimentaria_de_la_regio_metropolitana_comensa_a_recollir_adhesions/286/
https://twitter.com/pembarcelona/status/1317014378558926849?s=20
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9. Col·laboracions relacionades amb 
polítiques alimentàries 

Durant el 2020 el PEMB ha fet el seguiment i ha participat en aquests espais: 

9.1. Alimentem Collserola 

El PEMB és membre de la comissió de seguiment del projecte Alimentem 
Collserola impulsat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els 
Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Sant Feliu del Llobregat, Sant 
Just Desvern i Cerdanyola del Vallès amb l’equip tècnic de la cooperativa Arran de 
terra, Eines per a la dinamització local agroecològica. 

El projecte «Alimentem Collserola! Promoció de la Transició Agroecològica a 
Collserola» té per objectiu promoure sistemes alimentaris locals més justos i 
sostenibles i la reactivació de l’activitat agrària en l’àmbit d’influència del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. 

Alimentem Collserola, impulsant la transició agroecològica al cor de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Annaïs Sastre, Arran de terra SCCL i L’Aresta SCCL. 

20/07 Plenari de pagesia d'estiu 

 

Alimentem Collserola. Plenari de pagesia a Can Calopa 

 

https://twitter.com/dlaecollserola/status/1285585844699529216?s=20
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 Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada a 
Barcelona 

Membres de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de Barcelona - l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: la XDAA neix l'any 2018 del Grup d’Impuls i 
Seguiment (GIS) del Projecte Tractor Barcelona Garantia Social, un espai impulsat 
per l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, per promoure el treball en xarxa i 
la coproducció entre els principals agents de la ciutat que actuen perquè qualsevol 
família o persona individual tingui garantides les seves necessitats mes elementals 
o bàsiques de forma autònoma. La Xarxa la conformen actualment 20 entitats que 
treballen per garantir el Dret a l’alimentació i que van treballar molt activament per 
desenvolupar i consensuar el Model col·laboratiu de garantia del dret a una 
alimentació adequada a la ciutat de Barcelona. 

03/03 Acord Ciutadà i Xarxa pel Dret Alimentari: coneix el projecte BCN 
comparteix el menjar 

El mes de març de 2020, el PEMB va assistir a una sessió de la Xarxa pel Dret a 
una Alimentació Adequada en la que es va presentar el projecte BCN Comparteix 
el menjar, un projecte d’aprofitament de recursos alimentaris i treball en xarxa que 
contribueix a reduir la situació de pobresa a la ciutat de Barcelona i a conscienciar 
del malbaratament. 

 Lloc: Hotel Arts 

15/05-03/07-15/10 Reunions Xarxa pel Dret Alimentari 

El PEMB va assistir també a altres reunions de la XDAA per a fer balanç de la feina 
feta i seguir teixint compromisos al voltant de l’alimentació adequada en clau de 
polítiques alimentàries metropolitanes. 

 Lloc: Online 

 Agròpolis 

Comissió estratègica i coordinació de l’Espai Participatiu Agròpolis - Ajuntament de 
Barcelona: espai publico-comunitari participat entre agents socials i l’administració 
pública, impulsat pel Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i 
Política Alimentària amb l’objectiu d’impulsar una transició agroecològica a 
Barcelona. En aquest espai, diferents entitats i persones vinculades amb 
l’alimentació sostenible i l’agroecologia es troben periòdicament, generen aliances i 
donen retorn a les polítiques alimentàries municipals amb les seves opinions i 
propostes.  

Des de la seva creació el març del 2019, hi han participat més de 150 persones 
representant a més de 100 organitzacions tant públiques com privades, amb 
l’objectiu de definir el funcionament de l’espai i avançar en la definició de possibles 
accions a emprendre en relació al dret a una alimentació saludable, la producció i 
comercialització ecològica i de circuit curt, l'agricultura urbana, els menjadors 
escolars i la compra pública agroecològica, la crisi climàtica, etc.  

https://twitter.com/AcordCiutada/status/1234857072870686721?s=20
https://twitter.com/AcordCiutada/status/1234857072870686721?s=20
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 Consell Català de l’Alimentació 

Participants en les comissions de treball del Consell Català de l’Alimentació i del 
procés participatiu per la Diagnosi Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 
(PEAC). 

 Diputació de Barcelona i AMB 

Col·laboració amb Diputació de Barcelona, per a la convocatòria d’una reunió entre 
les diferents gerències relacionades amb l’alimentació (convocada des de Serveis 
de Comerç) per tal d’explicar la CARM i el projecte CMAS, a més d’establir algunes 
possibles línies i accions de col·laboració:  

 Incorporar en el proper catàleg de servei de la DIBA un recull sistematitzat 
de les ajudes i serveis relacionats amb alimentació des de diverses àrees.  

 Dinamitzar una taula interdepartamental DIBA 
 Participar en el grup de treball de la Xarxa de ciutats i pobles per a la 

sostenibilitat (Enric Coll) 
 Xarxa de Centres d’Aprofitament i d’Intercanvi Alimentari de Proximitat 

(CIAP) 

A més, durant l’estat d’alarma, entre abril i juny, es va organitzar un cicle de 
foodwebinars dirigit a personal tècnic dels ajuntaments metropolitans i en 
col·laboració amb AMB i DIBA amb l'objectiu de definir i interpretar els impactes de 
la situació d'emergència generada per la covid-19 en els sistemes alimentaris 
locals. Les sessions, en les que van participar representants de diferents 
administracions, de l'àmbit acadèmic, del sector privat i d'organitzacions 
ciutadanes, van estar dedicades a: 

 28/04  “Sistemes de repartiment a domicili” 
 12/05 “Eines per combatre les noves vulnerabilitats alimentàries” 
 26/05 “Eines de suport a la restauració sostenible”  
 09/06 “La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM)” 

 Ajuntaments 

Ajuntaments amb els s’ha mantingut algun fil de conversa:  

 Mollet del Vallès: Projectes europeus, Espai Rural de Gallecs, adhesió a la 
CARM 

 Barberà del Vallès: Pla Local de l’Horta 
 Granollers: Taula de coordinació tècnica inter-departamental  
 Gavà: Adhesions al MUFPP i a la CARM 
 Castellbisbal: Adhesió CARM 
 Sant Cugat del Vallès: Projectes tractors i adhesió a la CARM 

 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1255134380218970113?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1260124098635669504?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1265198411659296768?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1270268711937748992?s=20
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 Inditex 

Suport a l’articulació d’una xarxa de productors/es per replicar el model de 
menjador laboral 360ª de l’empresa Inditex a la seu local de Tordera-Palafolls i 
l’articulació d’una xarxa de productors/es local i ecològics que l’abasteixin, 
empenyent a l’activació institucional del projecte Espai Agrari a la Baixa Tordera.  

Es va visitar la seu central a Galicia on serveixen 5.000 menús diaris amb producte 
local i majoritàriament ecològic; i es va organitzar una segona visita amb productors 
locals de la regió metropolitana de Barcelona perquè coneguessin de primera mà el 
projecte i generar així un espai d’intercanvi amb la xarxa de productors gallecs. 
Aquesta segona visita es va ajornar amb motiu de la covid-19, i s’espera reprendre 
els contactes quan les condicions ho permetin.  

Es va organitzar una activitat per tal de difondre l’experiència: La sostenibilitat de la 
restauració col·lectiva no surt més cara, una de les conclusions del 19è esmorzar 
estratègic del PEMB 

 

Què fem al PEMB? 
10. Reflexionem 
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es defineix com un espai de diàleg en 
clau de quíntuple hèlix (administració, sector privat, universitat i recerca, 
ciutadania i plataformes ciutadanes, i mitjans de comunicació), on els diferents 
actors econòmics, acadèmics i socials de la metròpoli, així com la ciutadania, 
poden participar de manera oberta. 

És per aquest motiu que un dels grans objectius de l’associació és fomentar la 
reflexió i en aquesta direcció s’orienten gran part de les activitats que organitza el 
PEMB.  

El context de pandèmia per la covid-19 viscut durant el 2020 però, no ha sigut 
beneficiós per a assolir aquest objectiu i és per aquesta raó que el número 
d’activitats organitzades pel PEMB l’any 2020 va ser sensiblement inferior al d’anys 
anteriors. Tot i així, l’associació va fer un gran esforç per reiventar-se i explorar el 
món de la virtualitat organitzant activitats en diversos formats, online, presencial o 
híbrid, amb gran èxit d’assistència.  

 

https://pemb.cat/ca/noticies/la_sostenibilitat_de_la_restauracio_collectiva_no_surt_mes_cara_una_de_les_conclusions_del_19e_esmorzar_estrategic_del_pemb/260/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_sostenibilitat_de_la_restauracio_collectiva_no_surt_mes_cara_una_de_les_conclusions_del_19e_esmorzar_estrategic_del_pemb/260/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_sostenibilitat_de_la_restauracio_collectiva_no_surt_mes_cara_una_de_les_conclusions_del_19e_esmorzar_estrategic_del_pemb/260/
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10.1. Racó de #Repensar: “Anar de casa a la 
feina, com abordar-ho al s.XXI”. En el marc de la 
Mobile Week Barcelona 

 

Instantània del col·loqui: “Anar de casa a la feina, com abordar-ho al s.XXI” 

 Data: 25/02/2020 
 Lloc: Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, Terrassa 
 Ponents:  

o Manel Ferri, expert en mobilitat i autor del llibre La movilidad 
sostenible al trabajo: un reto pendiente 

o Eva Romagosa, directora d’Innovació (CIO) i cofundadora de BusUp 
o Pere Aguilar i Soldevila, cap de secció de Transports Públics de 

l’Ajuntament de Sant Cugat 
 Assistents: 25 participants 

El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, va acollir, en el marc 
de la Mobile Week Barcelona a principis de 2020, el Racó de #Repensar: “Anar de 
casa a la feina, com abordar-ho al s.XXI” que va reunir persones expertes per 
debatre un tema complex i mancat de coordinació com són els desplaçaments de la 
llar als llocs de treball. 

Entre les conclusions del debat, van destacar la necessitat d’aprendre a gestionar 
la complexitat i combinar les eines que els departaments de promoció econòmica 
posen a l’abast de les empreses amb estratègies per al desenvolupament de la 
mobilitat sostenible; que ell teletreball o la flexibilitat horària ajuden però no són la 
solució definitiva i cal confiar en les eines de transport compartit i/o sostenibles i 
combinar aquestes mesures amb la gestió de l’aparcament; i que existeix un gap 
de gènere pel que fa a la mobilitat dels treballadors i treballadores sobretot quan es 
tracta de polígons industrials.  

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_trasllada_el_debat_sobre_la_mobilitat_de_casa_a_la_feina_a_terrassa_durant_la_mobile_week/266/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_trasllada_el_debat_sobre_la_mobilitat_de_casa_a_la_feina_a_terrassa_durant_la_mobile_week/266/
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 Visita al Canòdrom i jornada participativa: 
‘Prioritats del govern metropolità dels propers 4 
anys: PAM 2019-2023’ 

 

Les persones assistents a la jornada participativa “Prioritats del govern metropolità dels propers 4 anys: PAM 1019-2023” 
visiten les instal·lacions del Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica 

 Data: 27/02/2020 
 Lloc: Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica 
 Coorganitza: AMB 
 Ponents:  

o Jordi Martí, president de la Comissió Executiva del PEMB i 
vicepresident de l’Àrea de Planificació Estratègica de l’AMB 

o Héctor Santcovsky, director de l’Àrea de Desenvolupament Social i 
Econòmic de l’AMB 

 Assistents: 20 participants 

La col·laboració a diferents escales, la visió a llarg termini o la capacitat d’avançar-
se, i la gestió del talent: generar-lo, atraure’l i retenir-lo, van ser els principals temes 
tractats al debat sobre el Pla d’Actuació Metropolità 2019-2023 coorganitzat pel 
PEMB i l'AMB el febrer de 2020. La jornada participativa, dirigida als òrgans de 
govern del PEMB, era la primera activitat celebrada a “la nova casa”, el Canòdrom 
– Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, i tenia com a objectiu debatre i recollir 
observacions al voltant del PAM, el document que guia l’acció del govern 
metropolità d’aquests 4 anys. 

La sessió va comptar, a més, amb una visita prèvia a les instal·lacions del 
Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica. 

https://pemb.cat/ca/noticies/la_collaboracio_la_visio_a_llarg_termini_i_la_gestio_del_talent_marquen_el_debat_sobre_el_pam_20192023_coorganitzat_pel_pemb_i_lamb/267/
https://pemb.cat/ca/noticies/la_collaboracio_la_visio_a_llarg_termini_i_la_gestio_del_talent_marquen_el_debat_sobre_el_pam_20192023_coorganitzat_pel_pemb_i_lamb/267/
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 ‘De la Barcelona dels 15’ a la Catalunya 
dels 45’: la metròpoli repensada’. En el marc del 
Dia Mundial Metropolità  

 

Presentació de l’arquitecta Maria Sisternas al debat 

 Data: 07/10/2020 
 Lloc: Online 
 Coorganitza: Metropolis.org 
 Ponents:  

o Anna Pérez Català, ambientòloga especialitzada en canvi climàtic i 
desenvolupament internacional, membre del Comissariat de 
Barcelona Demà 

o Andreu Ulied, director de MCRIT i membre del Comissariat de 
Barcelona Demà 

o Maria Sisternas, CEO de Mediaurban 
o Xavier Marcet, director de l’IaaC 

 Assistents: 140 participants 

La primera de les activitats virtuals del PEMB el 2020 va ser el webinar: “De la 
Barcelona dels 15’ a la Catalunya dels 45’: la metròpoli repensada”, organitzada 
conjuntament amb Metropolis.org. L'objectiu del col·loqui era respondre algunes 
d'aquestes qüestions: En què consisteixen els models de la ciutat dels 15' i de la 
Catalunya dels 45'? Quins avantatges aporta el policentrisme en un territori com el 
nostre? Com cal articular la mobilitat per afavorir l'equilibri territorial? Com distribuir 
activitat econòmica i ocupació en el territori? Quina és l'organització territorial 
adequada per aconseguir-ho? 

Amb Metropolis.org cal destacar, també l’any 2020, l’adhesió del PEMB a la “Crida 
per repensar els nostres espais metropolitans”, el mes de juliol. Una iniciativa 
oberta a governs, institucions i líders urbans, locals i regionals per crear àrees 
metropolitanes més inclusives, democràtiques, sostenibles i menys desiguals. 

https://pemb.cat/ca/noticies/habitatge_mobilitat_governansa_i_resiliencia_centren_el_debat_de_la_barcelona_dels_15_a_la_catalunya_dels_45_la_metropoli_repensada/284/
https://pemb.cat/ca/noticies/habitatge_mobilitat_governansa_i_resiliencia_centren_el_debat_de_la_barcelona_dels_15_a_la_catalunya_dels_45_la_metropoli_repensada/284/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_se_suma_a_la_crida_per_repensar_els_nostres_espais_metropolitans/281/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_se_suma_a_la_crida_per_repensar_els_nostres_espais_metropolitans/281/
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 ‘Com millorar la meva ciutat des d’un 
laboratori ciutadà?’. En el marc de la Biennal de 
Pensament 

 

El Citilab de Cornellà acull la primera activitat presencial del PEMB després del                                   
confinament per la covid-19 

 Data: 13/10/2020 
 Lloc: Citilab de Cornellà 
 Coorganitza: En el marc de la Biennal de Pensament (ICUB i Ajuntament 

de Barcelona) 
 Ponents:  

o Javier González, director de la Fundació pel Foment de la Societat 
del Coneixement. Citilab-Cornellà 

o Sergi Frias, responsable de Coboi Lab-Laboratori d’Innovació Social 
o Ester Omella, cap de l’Oficina de Programació i Avaluació de 

Serveis de Biblioteques. Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona 

o Irene Lapuente, fundadora de la Mandarina de Newton 
 Assistents: 25 participants 

El PEMB, igual que havia fet anteriorment amb altres esdeveniments importants de 
la ciutat de Barcelona com l’Smart City Week o la Mobile Week, va optar el 2020 
per descentralitzar la Biennal de Pensament fent-la arribar a l’entorn metropolità 
amb un acte celebrat al Citilab de Cornellà: “Com millorar la meva ciutat des d’un 
laboratori ciutadà?”. La primera activitat presencial de l’associació després del 
confinament arran de la covid-19 va acollir prop de 25 assitents seguint totes les 
mesures establertes pel PROCICAT. 

Comunitat que es relaciona, públic multiactor i diversitat com a premisses de la 
ciutadania activa; processos que són i han de ser creatius però que precisen de 
ciència i de mètode; i transdisciplinarietat, és a dir, diversitat de coneixements i de 
maneres de fer, van ser les tres idees clau que van concloure l’acte. 

https://pemb.cat/ca/noticies/ciutadania_activa_i_implicada_metode_i_transdisciplinarietat_son_les_claus_per_a_millorar_les_nostres_ciutats_des_dels_laboratoris_ciutadans/285/
https://pemb.cat/ca/noticies/ciutadania_activa_i_implicada_metode_i_transdisciplinarietat_son_les_claus_per_a_millorar_les_nostres_ciutats_des_dels_laboratoris_ciutadans/285/
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 ‘Wifi, tauletes i covid-19, combatre 
l’escletxa digital en l’educació’. En el marc de 
l’Smart City Week 

 

Ana Albalat, Sandra Gómez, Núria Alonso i Aure Ferran durant el webinar “Wifi, tauletes i covid-19, 
combatre l’escletxa digital en l’educació 

 Data: 11/11/2020 
 Lloc: online 
 Coorganitza: Diari Ara 
 Ponents:  

o Ana Albalat, subdirectora general de Recerca i Cultura Digital del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

o Sandra Gómez, investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 
autosa de l’estudi La bretxa digital en les persones ateses per 
entitats socials 

o Núria Alonso, Colectic 
o Modera: Aure Ferran, coordinadora del suplement Ara Criatures, del 

diar Ara 
 Assistents: 80 

La tecnologia a les aules és un bé públic a defensar. Aquesta és la principal 
conclusió que es va despendre del webinar celebrat el novembre de 2020 en el 
marc de l’Smart City Week: “Wifi, tauletes i covid-19, combatre l’escletxa digital en 
l’educació”, coorganitzat pel PEMB i el diari Ara. 

La covid-19 ha obligat a professorat, alumnat i famílies a adaptar-se i buscar 
solucions per garantí el dret a l’educació, un àmbit que es situa al centre del nou 
pla estratègic perquè les desigualtats en aquest camp afectes de manera directa a 
infants i joves, protagonistes del 2030. És per aquest motiu que el PEMB va trobar 
oportú posar sobre la taula una realitat que la pandèmia ha accentuat durant l’últim 
any. 

https://pemb.cat/ca/noticies/les_tic_a_lescola_no_poden_ser_un_luxe_principal_conclusio_del_debat_sobre_la_bretxa_digital_als_centres_educatius/288/
https://pemb.cat/ca/noticies/les_tic_a_lescola_no_poden_ser_un_luxe_principal_conclusio_del_debat_sobre_la_bretxa_digital_als_centres_educatius/288/
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11. Treball col·laboratiu 

Grans acords pels grans reptes 
En la línia de la tradició de la planificació estratègica a Barcelona, i d’acord amb els 
principis del PEMB, al llarg del 2020, des de l’associació es va seguir reforçant la 
idea del treball col·laboratiu. El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona està format 
per organitzacions i entitats que sumen en el dia a dia de la metròpoli des de 
diferents vessants i és que cal comptar amb un ampli ventall d’actors —
administració pública, sector privat, món acadèmic i de la recerca, ciutadania i les 
seves plataformes i mitjans de comunicació— que aportin la seva capacitat creativa 
i els seus projectes a un entorn col·laboratiu i de cocreació.  

Si el 2019 l’associació ja havia engegat un seguit de col·laboracions amb l’objectiu 
d’afegir noves mirades, créixer de manera conjunta i avançar en la construcció de 
la metròpoli de Barcelona del futur, el 2020, i amb la crisi derivada de la pandèmia, 
es va posar encara més de manifest aquesta necessitat de treballar 
col·laborativament i d’arribar a grans acords pel benestar dels 5 milions d’habitants 
de la metròpoli. Motiu pel qual el PEMB va mantenir la col·laboració com un dels 
principis fonamentals del treball de l’associació.  

 

 PDU Metropolità  

El PDU Metropolità va culminar, el 2019, el procés participatiu sobre l’avanç del pla 
en el qual havia col·laborat el PEMB amb l’objectiu, per una banda, d’obrir els 
debats a agents, persones i entitats més enllà d’aquelles estretament lligades a 
l’urbanisme i, per l’altra, ampliar l’àmbit territorial de debat a la regió metropolitana 
de Barcelona.  
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Així, a principis del 2020 es van celebrar diverses jornades de presentació de la 
feina feta a les quals el PEMB hi va assistir com a actor clau del procés i de l’RMB. 

13/01 El marc regulador i la governança en el PDU, a debat 

 

Debat sobre la governança en el PDU a l’ICAB 

 Lloc: Seu de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)  
 Organitza: ICAB i secció de Dret administratiu juntament amb l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) 
 Ponents: 

o Josep Maria Carreras, director Polítiques urbanístiques 
o Mercè González Brunat, arquitecta, membre de l’equip redactor del PDU 
o Carles Pareja Lozano, vicepresident de la Secció Dret Administratiu de 

l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona 
o Jordi Sánchez Escrigas, vicepresident Polítiques Urbanístiques de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) 

30/01 Debat a l’àmbit de Barcelona  

  

 

 

 

 

Debat del PDU a l’àmbit Barcelona 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1216786391109120000?s=20
https://urbanisme.amb.cat/participacio/elaboracio-pdu/accions/debats-ciutadans/ambitbarcelona
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 Lloc: Nau Bostik  
 Organitza:  AMB (Equip PDU i Oficina Tècnica de Gerència) i Paisaje 

transversal 
 Ponents: 

o Janet Sanz, tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, 
Infraestructures i Mobilitat 

o Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de 
Polítiques Urbanístiques de l'AMB 

 Assistents: 35 participants 

03/02 Impacte al Vallès del nou PDU de l'Àrea Metropolitana  

 Lloc: Fundació Bosch Cardellach 
 Organitza: Secció de Territori i Espai Urbà de la Fundació Bosch 

Cardellach 
 Ponents:  

o Josep Maria Carrera, coordinador del vigent Pla territorial 
metropolità de Barcelona 

o Rafa Bellido, director de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Activitat 
Econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu del Llobregat i membre de 
la junta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 

o Jordi Llonch, cap de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès i membre de la Fundació Bosch i 
Cardellach 

o Antoni Serra, coordinador de l’Àrea de Cohesió Territorial, 
Seguretat i Civisme de l’Ajuntament de Sabadell 

o Mireia Peris, arquitecta urbanista al Servei de redacció del Pla 
Director Urbanístic de l'AMB i vocal a la Junta de l'SCOT (Societat 
Catalana d'Ordenació del Territori) 

o Modera: Oriol Mestre, coordinador de la Secció 

13/02  Jornada: Criteris ètics per als processos de participació ciutadana 

 

Jornada organitzada per l’Agència de Transparència de l’AMB sobre criteris ètics en processos de 
participació ciutadana 

https://fbc.cat/events/2020/01/14/01/impacte-al-valles-del-nou-pdu-de-l-area-metropolitana
https://twitter.com/pembarcelona/status/1227946658715095040?s=20
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 Lloc: Aula de formació de l'Agència de Transparència de l'AMB 
 Organitza: Agència Transparència AMB 
 Ponents:  

o Begoña Roman, professora de la Facultat de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona, Grup Apòria 

o Mireia Peris, arquitecta del Servei de redacció del Pla director 
Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona  

05/03 Cloenda del procés participatiu del PDU: directrius urbanístiques del 
PDU i síntesi de l’Avanç 

Després de 5 mesos, amb la participació d’unes 1.000 persones i amb un total de 
2.700 aportacions, el 5 de març de 2020 es va celebrar la sessió de cloenda del 
procés de participació de l'Avanç del PDU metropolità, a l'espai L'Harmonia de 
l'Hospitalet de Llobregat.  

Irene Navarro, coordinadora del gabinet tècnic del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, va ser l'encarregada d'explicar el procés coorganitzat entre el PEMB i 
l'equip de redacció del PDU: un total de 5 sessions participatives i facilitades que 
responien a cinc temàtiques: infraestructura verda, metabolisme, desenvolupament 
econòmic i social, cohesió social i habitatge, i mobilitat i infraestructures del 
transport; que van tenir lloc a cinc localitzacions repartides pel territori metropolità; i 
que van reunir prop de 80 persones representants de 44 entitats de diversos 
sectors per plantejar necessitats, tendències, suggeriments i propostes des dels 
seus àmbits en relació a l’urbanisme. 

 

Irene Navarro explica el procés participatiu al voltant de l’avanç del Pla Director Urbanístic 
coorganitzat pel PEMB i l’equip de redacció del PDU 

 

Exposició itinerant del PDU. Espai L’Harmonia a L’Hospitalet del Llobregat 

https://pemb.cat/ca/noticies/les_sessions_participatives_sobre_lavans_del_pdu_metropolita_coorganitzades_per_lamb_i_el_pemb_recullen_propostes_de_prop_de_80_persones_de_44_entitats_de_lrmb/268/?utm_source=Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Notiweb%20Sessi%C3%B3%20retorn%20PDU
https://pemb.cat/ca/noticies/les_sessions_participatives_sobre_lavans_del_pdu_metropolita_coorganitzades_per_lamb_i_el_pemb_recullen_propostes_de_prop_de_80_persones_de_44_entitats_de_lrmb/268/?utm_source=Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Notiweb%20Sessi%C3%B3%20retorn%20PDU
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 Lloc: L'Harmonia. 
 Organitza: AMB  
 Ponents:  

o Irene Navarro, coordinadora del gabinet tècnic del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona 

o Equip de redacció del PDU 

 

 IND+I Viladecans  

El PEMB col·labora des de fa temps amb 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. Durant el 2020, el coordinador general del PEMB, 
Oriol Estela Barnet, va participar en diverses reunions i activitats organitzades per 
l’IND+I com a membre del seu consell assessor. 

 

06/02 Simposi Premis IND+I Science 

A principis d’any va tenir lloc la Simposi dels Premis IND+I Science 2019 que 
organitza IND+I Viladecans en col·laboració amb el PEMB i altres organitzacions 
com el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana. La guardonada el 2019 en la 
categoria ‘Agenda de desenvolupament metropolità’, patrocinada pel PEMB, va ser 
Berta Vidal, doctoranda del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament 
Agroalimentari de la UPC (CREDA), gràcies al seu estudi sobre “Prevenció i 
reducció del malbaratament alimentari en els menjadors escolars de l'Àrea 
Metropolitana”. Durant la simposi, Vidal va presentar el seu assaig realitzat a cinc 
escoles pilot de l’RMB segons el qual les escoles de la regió metropolitana de 
Barcelona podrien prevenir el 34% del malbaratament alimentari produït als seus 
menjadors. El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va ser 
l’encarregat de presentar-la i entrevistar-la.  

Les altres dues guardonades, Nour Chams i Kinga Barbara Tchorzewska, també 
van exposar els seus treballs de recerca guanyadors en les categories de 
‘Sistemes i polítiques d'innovació' i ‘Industria verda per al creixement sostenible', 
respectivament. 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1225449751321161729?s=20
https://pemb.cat/ca/noticies/les_escoles_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_podrien_prevenir_el_34_del_malbaratament_alimentari_produit_als_seus_menjadors/258/
https://pemb.cat/ca/noticies/les_escoles_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_podrien_prevenir_el_34_del_malbaratament_alimentari_produit_als_seus_menjadors/258/
https://pemb.cat/ca/noticies/les_escoles_de_la_regio_metropolitana_de_barcelona_podrien_prevenir_el_34_del_malbaratament_alimentari_produit_als_seus_menjadors/258/
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Oriol Estela Barnet i Berta Vidal durant la Simposi dels Premis IND+I Science 

 Lloc: Espai StartUB! 
 Organitza: IND+I Viladecans 
 Ponents: 

o Oriol Estela Barnet, coordinador general del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona 

o Berta Vidal Monés, UPC, premiada per la recerca: Prevenció i 
reducció del malbaratament alimentari en els menjadors escolars de 
l'Àrea Metropolitana 

o Albert Cirera, vicerector de Emprenedoria, transferència i innovació, 
UB 

o Jordi Berenguer, vicerector de Transferència de coneixement i 
innovació, UPC 

o Pere Condom-Vilà, Oficina d'Investigació i Transferència de 
Tecnologia, UdG 

o Joana Sanchez, tinent d'Alcalde de Polítiques d'Innovació, RRHH i 
Organització Municipal, Ajuntament de Viladecans 

o Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial RMB 
o Jordi Garcia Brustenga, director d'Operacions i estratègia, ENISA 
o Nour Chams, UPC, premiada recerca: Metodologia d'investigació 

per mesurar el retorn econòmic i l'impacte social i ambiental de 
l'R+D+I 
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o Kinga Barbara Tchorzewska, UB, premiada recerca: Són eficaços 
els impostos ambientals per estimular l'adopció de mesures i 
tecnologies mediambientals? 

02/06 i 09/06 Webinars IND+I: ‘Dissenyar el demà’ i ‘Els pilars per un futur més 
pròsper i sostenible’  

L’IND+I Viladecans va organitzar, durant el mes de juny de 2020, un cicle de dos 
webinars “Dissenyar el Demà” i “Els pilars per un futur més pròsper i sostenible”, 
per a conèixer i reflexionar sobre les tendències més recents en industria i 
innovació, el seu paper en els reptes als que hem de fer front en l’actualitat i quin 
ha de ser el suport de l’administració pública. En la segona sessió, a més, es va 
explicar el manifest en favor que la reactivació econòmica espanyola es centri en la 
innovació i la indústria, presentat anteriorment a tots els grups polítics del Congrés 
dels Diputats i divulgat als governs i agents socials i econòmics estatals. Manifest 
amb el que el PEMB, com a membre del Consell Assessor de l’IND+I, està d’acord. 

12/11 IND+I Club Smart City Week 

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va col·laborar en la jornada “Debatem 
tendències en innovació: IND+I Club Gavà”, organitzada per l’Ajuntament de Gavà i 
l’IND+I en el marc de l’Smart City Week. El coordinador general del PEMB, Oriol 
Estela Barnet, va moderar la sessió que va servir per debatre al voltant de la 
innovació i l’aplicació de les tecnologies digitals en la petita i mitjana empresa, 
gràcies a la presentació de tres llibres: El Green New Deal global, de Jeremy Rifkin, 
Ejecutivo al minuto. Nuevas técnicas de dirección, de Kenneth Blanchard, i 
Innovación Fractal, de José Manuel Leceta. 

 

 Diàlegs a la Riba del Besòs  

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona també col·labora en els cicles “Diàlegs a 
la Riba del Besòs” nascuts el 2018 a Santa Coloma de Gramenet per iniciativa del 
Fòrum Grama i el Casal del Mestre. El PEMB ofereix assessorament i suport tècnic 
a aquest espai de pensament crític, obert i plural sobre la ciutat en el context 
metropolità. Durant el 2020 es van dur a terme diverses sessions.  

 

 

https://twitter.com/INDI_viladecans/status/1264913844197097477?s=20
https://twitter.com/INDI_viladecans/status/1264913844197097477?s=20
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06/02 Presentació i primera sessió del cicle 2020 “Diàlegs a la Riba del Besòs” 

L'objectiu del cicle dels Diàlegs de 2020 va ser explicar quin tipus de ciutat és 
Santa Coloma de Gramenet i fer un anàlisis dels seus valors, mancances i 
potencialitats. Carme Miralles-Guasch, professora titular de Geografia Humana de 
la UAB, va ser l’encarregada de presentar la nova edició dels diàlegs, sota el títol 
“Barris, ciutat, metròpoli: la ciutat des de la proximitat”. Miralles va parlar de l’encaix 
metropolità de la ciutat i va reflexionar sobre la vitalitat dels barris de l'eix Besòs i la 
importància de planificar perquè tothom tingui els serveis a menys de quinze minuts 
a peu.  

 
 
Carme Miralles durant la primera sessió dels Diàlegs a la Riba del Besòs 

 Lloc: PompeuLab 
 Organitza: Fòrum Grama i Casal del Mestre 
 Ponents:  

o Carme Miralles, professora titular de Geografia Humana de la UAB 

26/02 Segona sessió: “Els barris en la construcció de la ciutat. Igualtats i 
diferències” 

 

Persones participants a la segona sessió dels Diàlegs a la Riba del Besòs 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1225704870960943106?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1232727736017440769?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1232727736017440769?s=20


2020 – Memòria d’activitats – 01/06/2021   54 
 

La segona sessió dels Diàlegs a la Riba del Besòs del 2020 va girar al voltant d’“Els 
barris en la construcció de la ciutat. Igualtats i diferències”. El debat es va centrar 
en la construcció de la ciutat des de les semblances i diferències entre barris i es va 
parlar de desigualtats, d’identitat, de lluites socials, de multiculturalitat, del teixit 
associatiu i les xarxes comunitàries, dels canvis urbanístics i dels equipaments com 
a elements clau en la cohesió entre les persones que habiten un barri. El 
tancament de la jornada va ser un exercici d'identificació d'elements de vitalitat 
(equipaments, comerç i espai públic) i de vulnerabilitat (desconnexió-barreres 
urbanes, pobresa i infrahabitatge) als barris de Santa Coloma de Gramenet. 

 Lloc: PompeuLab 
 Organitza: Fòrum Grama i Casal del Mestre 
 Ponents:  

o Roque Pascual, president de la Fundació Tallers 
o Pepa González, defensora de la ciutadania 
o Albert Noguera, president del CEP 
o Marc Andreu, (persona convidada) periodista i historiador, autor de 

“Les ciutats invisibles. Viatge a la Catalunya Metropolitana” 

19/05 Tercera sessió: “Temps de pandèmia al segle XXI. La mirada des dels barris” 

La tercera sessió dels Diàlegs que havia de tenir lloc el 19 de març de 2020 es va 
cancel·lar a causa del confinament provocat per la covid-19. Dos mesos després, 
es va replantejar la temàtica i el debat es va centrar en la pandèmia i en com donar 
suport individual i comunitari en situacions adverses i en com gestionar el gran 
ventall d’iniciatives generades amb implicació i consciència social. 

 Lloc: Online 
 Organitza: Fòrum Grama i Casal del Mestre 
 Ponents:  

o Isabel Pérez Edo, metgessa de la Residència per a la Gent Gran 
Ramón Berenguer 

o Montse Iracheta Todó, farmacèutica comunitària de la Farmàcia de 
Can Calvet. 

o Laia Muñoz Aldana, empresària nascuda a Santa Coloma i 
presidenta de l’Associació de Comerciants i de la Indústria de Santa 
Coloma de Gramenet. 

o Raúl García, director del Centre Obert Rialles. 

16/06 Quarta sessió: “Tornar a l’escola en temps de pandèmia” 

Enmig d'un debat generalitzat sobre l'educació a Catalunya va tenir lloc la quarta 
sessió dels Diàlegs a la Riba del Besòs. Es va convidar a diferents agents de la 
comunitat educativa que van reflexionar al voltant de la gestió d'emocions dins la 
llar, de la segregació i l’impacte desigual, de la dificultat de lidiar amb necessitats 
bàsiques, de la manca de coneixements i de les inseguretats sanitàries; però també 
de l'enorme necessitat de treballar en xarxa, de la corresponsabilitat i d'atrevir-se a 
repensar l'escola com a institució educativa. 

 Lloc: Online 
 Organitza: Fòrum Grama i Casal del Mestre 
 Ponents:  

https://pemb.cat/ca/blog/una_mirada_personal_sobre_el_meu_pas_pels_dialegs_a_la_riba_del_besos/118/
https://pemb.cat/ca/blog/una_mirada_personal_sobre_el_meu_pas_pels_dialegs_a_la_riba_del_besos/118/
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o Tere Esperabe, mestra de l’escola pública. De l’Associació d’Agents 
Educatius de Nou Barris 033 Educa. Responsable de Polítiques 
Educatives de la Federació d’Educació de CCOO 

o Monica Morales, mare de l’AMPA de l’escola Primavera 
o Alba Sanagustín, tutora i coordinadora d’acció educativa de 

l’Institut-Escola Trinitat Nova 
o Beatriz Sánchez, directora de la seu de Santa Coloma del Casal 

dels Infants 
o José Antonio Serrano, professor de secundaria. Ha estat cap 

d’estudis de l’IES Les Vinyes de Santa Coloma i ara director de 
l’Institut Nou. Ha participat  a l’AMPA de l’escola Les Palmeres de 
SCG 

26/11 Cinquena sessió: “Propostes per a la ciutat del futur: aprendre, 
reflexionar, pensar en el context de la pandèmia” 

La darrera sessió dels Diàlegs va comptar amb la presència del coordinador 
general del PEMB, Oriol Estela Barnet, que va parlar sobre la seva visió sobre les 
oportunitats que la pandèmia pot fer aflorar i va aportar la mirada metropolitana als 
reptes de futur. Sobre Santa Coloma, Estela va descriure oportunitats en el 
desenvolupament del comerç de proximitat; la utilització més diversa i flexible dels 
equipaments de proximitat; el desenvolupament del teletreball; i la necessitat 
d’establir col·laboracions entre entitats i ciutadania per fer front a la crisi fruit de la 
pandèmia. 

 Lloc: Online 
 Organitza: Fòrum Grama i Casal del Mestre 
 Ponents: 

o Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB 
o Andreu Banús, actor de formació i emprenedor del món cultural 
o Núria Larroya, mestre colomenca vinculada als moviments de 

renovació pedagògica 
o Albert Noguera Carreras, treballador social de l’Ajuntament de 

Santa Coloma des de fa 18 anys i president del Centre Excursionista 
Puigcastellar 

o Mariona Chavarria, directora de la Biblioteca del Fondo des de la 
seva inauguració al 2014 

 

 Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat (CECBLL)  

El PEMB i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat van seguir col·laborant 
un any més. 

17-19/06 Escola d’estiu del CECBLL sobre alimentació i agricultura 

La primera edició de l’Escola d’Estiu del Baix Llobregat, organitzada pel Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb el suport de l’Institut Ramon Muntaner 
i el PEMB, es va centrar en el sistema alimentari arrelat a la producció agrícola i en 
tot el sector primari i va servir per reivindicar el Parc Agrari del Baix Llobregat com 

https://dialegsalaribadelbesos.cat/2020/12/15/propostes-per-a-la-ciutat-del-futur-aprendre-reflexionar-pensar-en-el-context-de-la-pandemia/
https://dialegsalaribadelbesos.cat/2020/12/15/propostes-per-a-la-ciutat-del-futur-aprendre-reflexionar-pensar-en-el-context-de-la-pandemia/
https://www.cecbll.cat/index.php/2020/05/10/escola-destiu-del-baix-llobregat/
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a espai de producció d’aliments de gran importància estratègica en l’entorn 
metropolità.   

 Lloc: Online. 
 Organitza: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL). 
 Ponents:  

o Gemma Tribó, historiadora. 
o Mercè Renom, historiadora. 
o Gemma Francès, gerent del Parc Agrari del Baix Llobregat. 
o Rafael Bellido, advocat expert en urbanisme. 

 Assistents: 500 

 

 Acord Ciutadà i Xarxa pel Dret Alimentari  

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es va adherir el 2019 a l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva. Creat el 2006, es tracta d’un punt de participació, 
cooperació públic-privada i acció conjunta entre institucions i organitzacions de la 
capital catalana que treballen per construir una ciutat més inclusiva i amb major 
qualitat de vida per a totes les persones. 

 

28/01 Jornada Anual Acord Ciutadà 

La jornada Anual de l’Acord Ciutadà va girar al voltant de “La cultura: eina de 
reducció de les desigualtats socials” i va incloure debats que reflexionaven sobre 
inclusió i cultura, a més d’actuacions culturals inclusives i de temàtica variada. 

 Lloc: Teatre Lliure de Gràcia 

 

 NESI Forum  

NESI, Nova Economia i Innovació Social, és com es coneix l’organització sense ànim de lucre Fundación Global 
Hub for the Common Good, que treballa, juntament amb més de 70 organitzacions i 5.000 persones, per cocrear 
una economia més sostenible, justa i col·laborativa, que doni solució a problemes socials i ambientals, i estigui al 
servei de les persones i del planeta. El principal objectiu és fer que Espanya sigui líder en sostenibilitat i en 
innovació i el PEMB hi va participar activament durant el 2020. 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1222081405825490944?s=20
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07/05 Plan A 

La dura experiència de la covid-19 ens va demostrar, durant el 2020, que la salut i 
l’economia són dos pilars bàsics per al benestar de les persones i del planeta. És 
per aquest motiu que va néixer, de la mà de NESI Forum, el “Plan A, Economia per 
a la vida” amb l’objectiu de repensar la manera de fer front als reptes econòmics 
actuals de la nostra societat. Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB, 
va fer un vídeo promocional animant a persones i organitzacions a signar el pla. 

08/10 Municipis 2030. Ciutats i medi rural avançant cap als ODS  

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar en la jornada 
“Municipis 2030. Ciutats i medi  rural avançant cap als ODS” explicant com el 
procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” té en compte els entorns 
rurals i planteja el diàleg camp-ciutat en el marc dels ODS i com el relat sobre la 
metròpoli resilient, el model de territori en xarxa i la incorporació de la veu, reptes, 
aspiracions i propostes del conjunt del territori han de permetre alinear les agendes 
urbana i rural com a part del Compromís Metropolità 2030. 

 

 BIT Habitat 

BIT Habitat és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la 
innovació urbana a Barcelona, en el seu vessant social, econòmic, urbanístic, 
tecnològic i mediambiental per tal de donar resposta als nous reptes als quals 
s’enfronten les ciutats. Impulsa iniciatives per a construir una ciutat més inclusiva, 
segura, resilient i sostenible i millorar la qualitat de vida de les persones que 
l’habiten, mitjançant la col·laboració entre la ciutadania, la universitat i la recerca, el 
teixit empresarial, el tercer sector i el sector públic amb una marcada dimensió 
internacional.  

 

 

https://twitter.com/estelabo/status/1258396390503460866?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1314116141497942017?s=20
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28/09 Comitè de valoració La Ciutat Proactiva 

El projecte La Ciutat Proactiva impulsat per BIT Habitat, buscava trobar nous 
models de ciutat per a que aquestes fossin més resilients davant possibles crisis i 
convidava la ciutadania a participar de forma activa com a generadora de propostes 
i solucions als reptes reals de la ciutat. Oriol Estela Barnet, coordinador general 
del PEMB, va formar part del Comité de valoració dels 11 projectes finalistes. 

19/10 Constitució Comitè Científic BIT Habitat: Oriol Estela Barnet 
vicepresident 

L’octubre de 2020 es va constituir el Comitè Científic BIT Habitat, presidit per 
Liliana Arroyo, doctora en sociologia i investigadora de l’Institut d’innovació Social 
d’ESADE i del qual el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va ser 
nomenat vicepresident. 

 

 Pacte Industrial  

Durant el 2020, el coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va 
continuar participant en diverses reunions i activitats organitzades pel Pacte 
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona com a membre del seu consell 
Executiu. 

 U 

El 2019, el Pacte Industrial va posar en marxa el cicle “Diàlegs i sinergies per a la 
transició circular en l’horitzó 2030” amb la finalitat de crear aliances multiactor per 
impulsar la transició cap a un model d’economia circular, el que implica millorar el 
coneixement de la realitat dels diferents agents i fomentar la cooperació entre 
l’administració pública, la industria, l’acadèmia i el tercer sector i la resta d’agents. 
El PEMB va estar present tant en les sessions celebrades durant el 2019, com a les 
sessions que van tenir lloc el 2020: 

23/01 L’ecosistema emprenedor per a l’impuls de l’economia circular. Pacte 
Industrial 

13/10 Economia Circular i acció col·lectiva en l'horitzó 2030. Pacte Industrial 

 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1310581779775053824?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1318138146450771971?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1318138146450771971?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1220275581390086144?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1314541299396206592?s=20
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 Barcelona Centre Universitari  

 

Metropolitan Learning Lab 

El 2020 va néixer el Metropolitan Learning Lab, un espai que el PEMB, en 
col·laboració amb Barcelona Centre Universitari, posa a disposició de la comunitat 
acadèmica i de les institucions per enfortir els vincles entre la recerca primerenca i 
els reptes de futur de la regió metropolitana de Barcelona. 

L’ojectiu del lab és establir convenis de col·laboració amb les universitats 
instal·lades a Barcelona —tant catalanes com de la resta del món— per plantejar 
als estudiants dels seus mestratges, cursos de postgrau i fins i tot treballs de final 
de grau, reptes de recerca vinculats a aspectes d'interès per al desenvolupament 
de la metròpoli i, en particular, dins del marc del procés Barcelona Demà. Per 
determinar aquests reptes, el Metropolitan Learning Lab utilitza la xarxa de 
contactes institucionals del PEMB i de les altres organitzacions impulsores per a 
que plantegin necessitats de coneixement sobre diversos aspectes de la metròpoli. 

12. Donem suport a la recerca en clau 
metropolitana. Metropolitan Learning Lab 
La recerca científica i tecnològica és un dels factors que més ha influït en el 
desenvolupament de la metròpoli en els últims anys, situant Catalunya com un 
referent europeu i mundial en la matèria. És per aquest motiu que el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona aposta de manera ferma per la recerca com a clau del 
desenvolupament econòmic del futur i pilar d’una metròpoli pròspera i intel·ligent 
que utilitza la innovació i la creativitat per generar prosperitat i noves solucions als 
reptes urbans. 

Altre cop, la situació viscuda durant el 2020 no ha facilitat el desenvolupament del 
recent nascut Metropolitan Learning Lab. Tot i així, durant l’any s’han mantingut les 
relacions amb diferents universitats per continuar amb la col·laboració i seguir 
donant l’oportunitat als estudiants de treballar els reptes de la metròpoli acollits pel 
PEMB. 

12.1. Programes de pràctiques 

Programes de pràctiques que s’han desenvolupat al llarg d’un trimestre en 
col·laboració amb programes universitaris: 

 

https://pemb.cat/ca/noticies/neix_el_metropolitan_learning_lab_de_la_ma_del_pemb_i_barcelona_centre_universitari/279/?utm_source=Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Notiweb%20Metropolitan%20Learning%20Lab
https://pemb.cat/ca/noticies/neix_el_metropolitan_learning_lab_de_la_ma_del_pemb_i_barcelona_centre_universitari/279/?utm_source=Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Notiweb%20Metropolitan%20Learning%20Lab
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Escalament a escala metropolitana de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona 
inclusiva, de Franz Estartús Mateo, Màster en Estudis Territorials i de la 
Població de la UAB.  

A proposta de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, el PEMB i la 
Secretaria de l’Acord van dur a terme els treballs previs de consulta i recollida de 
requeriments per a la creació de la Xarxa Metropolitana d’Inclusió Residencial. 
L’objectiu era construir un espai on els departaments i les oficines locals d’habitatge 
dels 20 ajuntaments més poblats de l’RMB i 9 entitats operadores d’habitatge social 
poguessin posar en comú els seus projectes d’actuació per millorar la situació 
d’exclusió residencial, compartir recursos i trobar sinergies, alhora que 
desenvolupar protocols comuns i coordinats d’actuació en aquells àmbits en què 
sigui adequat.  

Per això, es van dur a terme reunions de treball tant amb els ajuntaments com amb 
les entitats, que van desembocar en l’elaboració d’un document de constitució de la 
xarxa i un pla de treball per a 2021. 

Emergència climàtica: anàlisi de plans, declaracions i mesures d’emergència 
climàtica, de Cristóbal Herrera, Màster en Planificació Territorial i Gestió 
Ambiental  de la UB. 

 

Cal visió metropolitana per facilitar la concreció de les mesures dels diferents 
ajuntaments davant la crisi climàtica. Aquesta és la principal conclusió que es 
desprèn de l’estudi que Cristóbal Herrera va dur a terme pel PEMB amb l’objectiu 
de llistar les declaracions d’emergència climàtica o altres documents aprovats o 
publicats al conjunt de municipis de l’RMB per conèixer quin és l’estat d’aquests pel 
que fa al reconeixement d’un repte global com és la crisi climàtica. 

A 18 de maig de 2020, dia en què Herrera va presentar el seu treball a l’equip del 
PEMB, del total de 164 municipis que conformen la regió metropolitana de 
Barcelona, 15 comptaven amb declaració d’emergència climàtica oficial, 3 tenien 
declaració però no disposaven d’un document oficial sobre actuacions i mesures, i 
9 no havien donat el pas però es trobaven en el procés a través de taules de treball 
i acords entre partits polítics. La resta, 137 municipis, encara no havien iniciat el 
procediment cap a una declaració d’emergència climàtica en ferm. 

https://pemb.cat/ca/noticies/15_dels_164_municipis_de_lrmb_disposen_de_declaracio_demergencia_climatica_oficial_i_9_mes_es_troben_en_el_proces/273/
https://pemb.cat/ca/noticies/15_dels_164_municipis_de_lrmb_disposen_de_declaracio_demergencia_climatica_oficial_i_9_mes_es_troben_en_el_proces/273/
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Estudi sobre Planificació Urbana Integral, de Júlia Azpiroz, del Màster en 
Planificació Urbana, Sostenibilitat i Canvi Climàtic, de CPSV-UPC 

El projecte realitzat durant el 2020 per l’estudiant de la UPC, Júlia Azpiroz 
comparava diferents pràctiques i projectes d’arreu del món, amb la mirada 
especialment posada en exemples europeus, que giraven al voltant de la 
planificació urbana integral. És a dir, que seguien nous mètodes de treball i 
pràctiques que uneixen conceptes mediambientals, econòmics, socials i 
participatius a través d’una visió oberta i holística del desenvolupament urbà. 

La principal conclusió de l’estudi? Que la planificació urbana integral és un element 
a tenir en compte per mitigar les desigualtats, reduir els espais d’exclusió i abordar 
les problemàtiques des d’una visió transversal on la ciutadania i altres agents 
participen tractant de trobar solucions a diferents escales. 

Repensant la marca Barcelona per a un benefici multinivell, d’Isabel Parra, 
Màster GLOCAL de la UB 

 

“Parlar d'una marca de ciutat (city brand) per atraure inversió, turisme i guanyar una 
millor reputació és una pràctica comú i inclús necessària en un mercat globalitzat. 
Parlar d'una marca de ciutat per generar cohesió social i un sentit de pertinença 
compartit pot semblar impossible i inclús contradictori”. Tot i així, un número elevat 
de publicacions acadèmiques sobre el branding de ciutats destaca el potencial de 
les marques ciutat per crear una identitat comú i vincular la ciutadania. Aquesta és 
la principal conclusió del projecte d’Isabel Parra al voltant de la marca Barcelona 
del qual també es desprenia que, “si aprenem del passat i vinculem novament la 
marca de ciutat a la planificació estratègica, podrem fer front als problemes socials i 
a les futures missions”. 

 

 

https://pemb.cat/ca/blog/la_planificacio_urbana_integral/121/
https://pemb.cat/ca/blog/repensant_la_marca_barcelona_per_a_un_benefici_multinivell/120/
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 Projectes de consultoria 

Els projectes de consultoria en el marc del Metropolitan Learning Lab, són projectes 
d’un mes de durada, tutoritzats pel personal de l’oficina de coordinació del PEMB i 
realitzats per grups d’estudiants de diversos programes de màsters d’universitats 
amb les que el PEMB manté acords: 

Emergence of coworking spaces in Barcelona, de Alvaro Ovejero, Jean Carlos 
Navarrete, Lusine Yeghiazaryan i Aya Caraphina Abraham, del Màster 
Erasmus Mundus: Global Markets, Local Creativities (GLOCAL), de la UB 

 

Alvaro Ovejero, Jean Carlos Navarrete, Lusine Yeghiazaryan i Aya Caraphina Abraham presenten 
l’estudi als membres de l’oficina de coordinació del PEMB 

La pregunta que el projecte encarregat pel PEMB als estudiants del màster 
GLOCAL de la UB pretenia respondre era: És possible portar els coworkings fora 
del centre de Barcelona? La conclusió va ser que el preu del lloguer no és 
determinant per als usuaris i usuàries a l'hora de triar aquests centres de treball 
però, en canvi, sí que ho és l’accessibilitat en transport públic, la proximitat als 
serveis comercials, o estar prop de la natura, com un parc o una platja, i lluny de 
les àrees amb molta densitat de població. 

Tot i així, l’estudi concloïa que és poc probable que en un futur immediat s’obrin 
més espais de treball compartit, especialment fora del centre de la ciutat. 

Comparative analysis of the reactions of diferent cities (Stockhol, Wuhan, 
Barcelona) to the crisis caused by the covid-19, de Yuanming Xiang i Omar 
Roberto Agüero Ríos, del Màster Erasmus Mundus: Global Markets, Local 
Creativities (GLOCAL), de la UB 

El treball, desenvolupat entre juny i juliol del 2020 de manera virtual, va consistir en 
una anàlisi comparativa de les estratègies que tres ciutats van adoptar arran de la 
crisi de la covid-19. Dues d’elles (Wuhan i Barcelona) van veure’s afectades 
fortament i van patir mesures de confinament fortes, mentre que Estocolm, menys 
afectada, fou l’única gran ciutat europea que en un primera etapa pràcticament no 
va adoptar mesures restrictives contra la propagació de la pandèmia. A partir 
d’aquesta anàlisi, els i les estudiants van fer una sèrie de recomanacions per a la 

https://pemb.cat/ca/noticies/laccessibilitat_al_transport_public_i_la_proximitat_als_serveis_comercials_factors_clau_per_a_la_ubicacio_dels_coworkings_a_barcelona/269/
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ciutat, conduents a facilitar la recuperació de l’activitat econòmica i la recuperació 
de la cohesió social. 

Overtourism in Barcelona, de Venus Tyane Kuya, Teddy Radle, Isaias Velez i 
Julia Grace Walker, de l’Institute for American Universities (IAU) 

El primer objectiu d’aquest treball, desenvolupat entre juny i juliol del 2020 de 
manera virtual, era l’anàlisi del fenomen turístic a Barcelona en els darrers anys, 
així com analitzar quins efectes havia tingut i estava teninr la covid-19 en aquest 
sector. L’altre dels objectius era formular una sèrie de propostes de com hauria de 
ser el turisme post-covid, més sostenible i respectuós, i apostant per explotar els 
actius culturals existents, amb una visió metropolitana àmplia. 

 Col·laboració amb KaosPilot 

Ja el 2019, el PEMB va iniciar una col·laboració amb l’escola danesa de disseny i 
negocis KaosPilot per tal d’estimular la innovació i la col·laboració creativa de 
l’equip del PEMB i buscar noves formes de participació ciutadana. Durant el 2020 la 
col·laboració s’ha mantingut en dos projectes: 

 Suport a la xarxa d’atenció a l’emergència alimentària del barri de la 
Prosperitat 

 Dones que Alimenten un Món en Emergències (DAMEs), una plataforma 
que promou la construcció col·lectiva de relats inaudits entorn a 
l'alimentació a través de processos creatius i participatius 

 

 

Projecte Fototeca, de Dones que Alimenten un Món en Emergències (DAMEs) 

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_i_dones_que_alimenten_un_mon_en_emergencies_dames_commemoren_el_8m_posant_en_valor_la_perspectiva_de_genere_i_les_cures_en_el_relat_de_lalimentacio_sostenible/299/


2020 – Memòria d’activitats – 01/06/2021   64 
 

13. Fem divulgació 
Durant el 2020, l’equip del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va fer una gran 
tasca de divulgació sobre el procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 
2030” entre els diferents actors de la regió metropolitana de Barcelona i altres 
actors nacionals i internacionals de l’àmbit de la planificació estratègica. 

Després d’una primera fase encetada el 2019 per definir les línies de treball en 
relació amb el nou pla, el 2020 el PEMB es va centrar en fer participar i implicar els 
agents de l’RMB en el procés. En un context de pandèmia, tant el coordinador 
general de l’associació com els membres del gabinet tècnic, van continuar amb 
aquest exercici de difusió a través de diferents webinars, cursos i conferències 
online que els van permetre, també, arribar a nous públics. 

13.1. Sobre el PEMB i el procés Barcelona Demà 

30/04/2020 i 26/05 Màster d’Assessoria Política i Anàlisi Institucional de la UB 

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, i la tècnica de l’associació i 
experta en governança metropolitana, Maria Cortada, van intervenir al Màster 
d’Assessoria Política i Anàlisi Institucional de la UB. Estela va explicar als alumnes 
què és el PEMB i en què consisteix el procés Barcelona Demà i Cortada, en una 
sessió diferent, va fer una masterclass sobre el treball coordinat pel PEMB durant el 
2019 al voltant dels Indicadors Locals dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS).  

06/05  Màster Erasmus Mundus in Global Markets – Local Creativities 
(GLOCAL) 

El mes de maig de 2020 Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB, va 
presentar la trajectòria, el moment actual i el futur del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona als alumnes del Màster Erasmus Mundus in Global Markets – Local 
Creativities (GLOCAL), en el qual participa la Universitat de Barcelona juntament 
amb altres universitats europees. Alguns dels alumnes d’aquest màster han 
realitzat les seves pràctiques al PEMB.  

29/05 Café de las Ciudades “Màster en Urbanisme” de la Universitat de 
Còrdova, Argentina 

En el marc del Màster en Urbanisme de la Universitat de Còrdova (Argentina) el 
coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar en el cicle de 
conferències i debats sobre Metròpolis i covid-19 i va explicar el procés “Barcelona 
Demà. Compromís Metropolità 2030” davant d’una vintena d’estudiants i docents 
del màster. La finalitat de les trobades era conèixer i debatre diferents visions de 
l’estat actual en què es desenvolupa la vida urbana al món, tant en relació a la 
l’emergència sanitària de la covid-19 com a altres condicionants objecte d’una nova 
mirada a partir de les circumstàncies actuals: canvi climàtic, globalització, 
precarització, drets individuals, gènere, minories, migracions, etc.  

25/06 Istanbul Planning Agency 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1265562176485494786?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1258282298207866880?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1258282298207866880?s=20
https://twitter.com/ipaistanbul/status/1276117071202603008?s=20
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L’Agència de Planificació d’Istanbul Visió 2050 va demanar a Oriol Estela Barnet, 
coordinador general del PEMB, que presentés el PEMB i el procés Barcelona 
Demà a l’organització. Van pensar que l’exemple català podria ajudar-los en la 
seva planificació i que podrien arribar a punts de col·laboració a llarg termini entre 
les dues entitats en qüestions relacionades amb l’alimentació, l’habitatge i la crisi 
energètica i climàtica.  

 

Oriol Estela Barnet (en pantalla) durant la trobada amb la Istanbul Planning Agency el 25 de juny de 2020 

15/10 Encuentros BM30 TOPAKETAK. Bilbao Metrópoli  

BM30 Topaketak, el mes d’octubre de 2020, va comptar amb la intervenció del 
coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, que va explicar els reptes de 
la ciutat i regió metropolitana de Barcelona davant la pandèmia. Es tracta d’una 
trobada que va reunir els principals dirigents dels plans estratègics de ciutats de 
l’Estat com Donostia, Saragossa, Bilbao, Màlaga, Sevilla i Pamplona. Estela va 
explicar els principals àmbits que abastarà el procés Barcelona Demà i que, 
precisament, busquen fer front a la covid-19.  

 

Oriol Estela Barnet explica el procés Barcelona Demà als Encuentros BM30 TOPAKETAK de Bilbao 
Metrópoli 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1316684413242093568?s=20
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27/11 Conversemos sobre región metropolitana. CAMACOL Bogotá y 
Cundinamarca 

El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va participar a finals de 
2020 en la conversa sobre la “Región Metropolitana Bogotá y Cundinamarca” 
organitzada per Camacol Bogotá-Cundinamarca, un espai per compartir les 
experiències i aprenentatges de metròpolis com la de Barcelona amb 30 anys de 
planificació estratègica a les espatlles.  

30/11 Curs sobre planificació estratègica del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 

El novembre de 2020, Irene Navarro, coordinadora del gabinet tècnic del PEMB, 
va participar en el curs organitzat pel CUIMPB “La dimensió urbana a la UE: estat 
de la qüestió” on va explicar alguns dels efectes de la covid-19 en la planificació 
urbana com ara la necessitat d’incorporar noves temàtiques o la importància -
creixent en context de pandèmia- de situar les persones al centre. Navarro va 
presentar també el procés Barcelona Demà en el qual està immers el PEMB, i com 
hauria de culminar en un pla per al 2030 que fos un conjunt de missions, projectes 
compartits i col·laborats.  

 

Irene Navarro durant la seva intervenció al curs sobre planificació estratègica del CUIMPB-Centre 
Ernest Lluch 

11/12 Smart City Expo de Santiago de Xile. CNDU Xile 

L’Smart City Expo de Santiago de Xile sobre ciutats inclusives i sostenibles de 2020 
va comptar amb la participació d’Oriol Estela Barnet que va explicar els avenços 
del procés Barcelona Demà durant la sessió sobre planificació estratègica a l’acció 
pública. La trobada volia abordar aquesta necessitat coneixent experiències 
pràctiques de gestió estratègica territorial i analitzar quins són els desafiaments i 
les lliçons que poden incorporar les institucions a Xile. 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1331214120176246786?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1331214120176246786?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1333350173083398146?s=20
https://twitter.com/cndu_chile/status/1337482499472158720?s=20
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Oriol Estela Barnet explica els avenços del procés Barcelona Demà durant l’Smart City Expo de 
Santiago de Xile 

 Divulgació com a ponents 

13/02 Paris Mobility Transformation. Camins.cat  

L’especialista en mobilitat i infraestructures del PEMB, Nel·la Saborit, va participar 
a inicis del 2020 en el debat Paris Mobility Transformation sobre transformacions de 
grans infraestructures viàries organitzat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Catalunya, que va comptar amb la participació de l’urbanista francès Paul 
Lecroart per explicar el cas de París i debatre al voltant del model de Barcelona i 
l’AMB. 

Lloc: Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 

 

Nel·la Saborit participa al debat ‘Paris Mobility Transformation’ 

https://twitter.com/caminscat/status/1228018016576778241?s=20
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13/02 “Transformar la economía desde lo local”. Economistas Sin Fronteras  

Com assolim, des de l'àmbit local, un model de desenvolupament econòmic i social 
que posi les persones i el planeta al centre? Com poden impulsar el canvi les 
institucions? Aquestes són algunes de les preguntes que va formular el coordinador 
general del PEMB, Oriol Estela Barnet a la jornada “Transformar la economía 
desde lo local” organitzada per Economistas Sin Fronteras el mes de febrer de 
2020.  

Lloc: Economistas sin Fronteras, Madrid 

 

Oriol Estela Barnet, a Madrid, durant la sessió d’Economistas Sin Fronteras: ‘Transformar la economia 
desde lo local’ 

05/03 “Per a una economia circular i competitiva”. Gavà Circular 

La tècnica del PEMB i especialista en polítiques alimentàries, Marta Pons, va 
explicar com promoure circuits curts de comercialització a la jornada organitzada 
per l’Ajuntament de Gavà “Per una economia circular i competitiva”. Pons va fer 
èmfasi en els principis de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana (CARM), 
impulsada pel PEMB. 

Lloc: Hotel AC Gavà Mar 

 

Marta Pons parla sobre la CARM a la jornada de Gavà Circular 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1228278661360574464?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1235489580327067650?s=20
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05/06 Conferència GUNi  

La conferència GUNi és una trobada internacional líder en anàlisi i debat entre tots 
els grups d’interès d’arreu del món, i sobretot universitats, governs, ciutats i 
agències públiques al voltant de la implementació de l’Agenda 2030. En aquest 
context, l’especialista en governança del PEMB, Maria Cortada, va exposar els 
punts clau del procés de col·laboració impulsat des de l’associació que va donar 
lloc al recull d’Indicadors locals ODS. 

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Campus Ciutadella 

 

Sobre el projecte d’Indicadors Locals ODS del PEMB parla Maria Cortada a la Conferència GUNi 

10/03 “Metropolitan Challenges in the post 2020 EU”. CIDOB 

Segons explicava Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB, al seminari 
del CIDOB “Metropolitan Challenges in the post 2020 EU”, els principals reptes per 
a les polítiques europees a l’hora d’introduir la dimensió social a les àrees 
metropolitanes són cinc. El primer, el reconeixement de la realitat metropolitana per 
part dels estats; el segon, la incorporació de la dimensió social en totes les 
polítiques: de la PAC a la d'innovació; el tercer, impulsar noves polítiques com 
l’alimentària; el quart, posar el focus en col·lectius vulnerables i situacions 
excepcionals; i, per últim, incorporar el nivell de barri. 

Lloc: CIDOB 

 

Els reptes metropolitans després del 2020 centren el debat al CIDOB 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1235510224494133249?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1237303547768832002?s=20
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11/03 El transport públic és cosa de dones?. PTP 

L’especialista en mobilitat i tècnica del PEMB, Nel·la Saborit, va moderar la taula 
“Mobilitat i situacions de pobresa”, organitzada per l’associació de Promoció del 
Transport Públic (PTP). Algunes de les qüestions plantejades va ser si el transport 
públic és cosa de dones, quines són les principals necessitats a resoldre d’un dels 
col·lectius que més utilitza el transport públic, i com es tracta (si es tracta) aquesta 
desigualtat des de la planificació de la mobilitat. 

Lloc: Diputació de Barcelona, Recinte Casa de la Caritat 

 

Nel·la Saborit modera la taula “Mobilitat i situacions de pobresa” 

05/05 “La pagesia a casa”. Espai de Consum Responsable 

Dins el cicle d’activitats de Consum Responsable #DesdeCasa, el 5 de maig es va 
celebrar la jornada “La pagesia a casa. Alimentació saludable i de proximitat”. 
Algunes entitats,  com Arran de terra o Unió de Pagesos, van presentar les seves 
iniciatives per donar sortida al producte local i agroecològic i la trobada també va 
comptar amb la participació de la Marta Pons, especialista en polítiques 
alimentàries del PEMB, que va parlar dels hàbits alimentaris en temps de 
pandèmia. 

19/06 “Fem un cafè? Parlem de possibles canvis i oportunitats després de la 
pandèmia. Com construir una agenda conjunta”. Coboi Lab 

El coordinador general del PMEB, Oriol Estela Barnet, va ser convidat pel Coboi 
Lab a “fer un cafè” juntament amb tècnics de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
Es tractava d’una jornada per parlar sobre els canvis estructurals del context social, 
polític i econòmic i les oportunitats que s’han generat i es generaran arran de la 
pandèmia i de com construir una agenda conjunta per a fer-los front.   

22/09 Debat Via Laietana. CCOO 

Durant la Setmana Europea de la Mobilitat 2020, l’especialista del PEMB en 
aquesta matèria, Nel·la Saborit, va participar en el debat virtual organitzat per 
CCOO de Catalunya: “Via Laietana, un espai que cal reformar”. Saborit va destacar 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1237680628075835392?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1257700143777886211?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1308422108272308225?s=20
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la necessitat d’una reforma ambiciona i de reprendre i ampliar el procés participatiu 
per a que reculli totes les veus i assolir així la convivència entre vianants, ciclistes i 
autobusos, en un carrer de la ciutat de Barcelona que ningú s’ha atrevit mai a tocar.  

Lloc: Seu de CCOO de Catalunya 

 

Nel·la Saborit durant el debat al voltant de la Via Laietana a la seu de CCOO de Catalunya 

14/10 Les veus de la República: la mobilitat en les ciutats del futur. Casa 
Orlandai 

L’octubre de 2020, l’especialista en mobilitat del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, Nel·la Saborit, va ser convidada per la Casa Orlandai a participar a la 
sessió de les Veus de la República sobre “La mobilitat en les ciutat del futur”. 
L’objectiu era reflexionar al voltant d’aquesta temàtica en un moment de pandèmia 
en què la ciutadania s’ha adonat, arran del confinament, de l’extensió de l’espai 
sonor i físic que ocupen el cotxe i la moto privats en les ciutats. 

 

Nel·la Saborit tracta de respondre com serà la mobilitat en les ciutats del futur en l’acte de Casa 
Orlandai 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1316440840986820613?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1316440840986820613?s=20
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29/10 Jornades sobre mobilitat. URV 

La mobilitat va despertar molt interès la tardor de 2020 i la Nel·la Saborit, tècnica 
del PEMB i especialitzada en aquest tema, va seguir participant activament a 
debats com l’organitzat per la càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de 
la URV i la càtedra URV-Dow de Desenvolupament Sostenible. La jornada tenia per 
títol "La mobilitat sostenible com a factor de competitivitat més enllà del municipi" i 
Saborit es va centrar en explicar la democratització de la mobilitat, la clau de volta 
per a la descarbonització del transport. 

Lloc: Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili 

 

La Universitat Rovira i Virgili acull unes jornades sobre mobilitat amb la participació de Nel·la Saborit 

04/11 Mediterranean Cities: What have we learned from covid19? MUFPP 

A finals de 2020, la coordinadora estratègica de la Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible 2021 i experta en polítiques alimentàries urbanes del PEMB, Amaranta 
Herrero, va participar al webinar sobre l’impacte de la covid-19 en els sistemes 
alimentaris de les ciutats mediterrànies. Es tractava d’una jornada conjunta amb 
Montpeller, Mouans-Sartoux, Tel Aviv i València per analitzar què havíem après de 
la pandèmia, com fer front plegades a l’emergència i quin rumb calia prendre. 

09/11 Nous models de ciutat per a noves necessitats urbanes. Smart City 
Week  

El mes de novembre de 2020 es va celebrar l’Smart City Week “Reconnectem 
Barcelona” organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i BIT Habitat. El debat 
emmarcat en aquest certamen “Nous models de ciutats per a noves necessitats 
urbanes” va comptar amb la participació de la Nel·la Saborit, tècnica del PEMB i 
especialista en mobilitat i infraestructures. El col·loqui va girar al voltant de la 
necessitat de fer les ciutats més resilients, inclusives i sostenibles, però sobretot, 
més humanes. 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1321748788332138498?s=20
https://twitter.com/AltresEconomies/status/1323656907878469633?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1325830411772194816?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1325830411772194816?s=20
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Nous models de ciutat per a noves necessitats urbanes, en el marc de l’Smart City Week 

24/11 “Mobilitat i cures”. Consell Comarcal del Baix Llobregat  

“Mobilitat i cures. La ciutat dels 15 minuts” és el debat que proposava el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat el mes de novembre de 2020. De nou, la Nel·la 
Saborit, experta en la matèria i membre de l’equip tècnic del PEMB, va participar 
per aportar el seu punt de vist sobre aquesta qüestió que afecta principalment, 
segons explicava, a les dones. També va destacar l’assignatura pendent i les 
mancances que presenta la mobilitat laboral a l’RMB. 

 

Nel·la Saborit durant la jornada sobre mobilitat i cures del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

27/11 El futur de les ciutats a debat. METGEC  

La darrera intervenció de l’any de l’experta en mobilitat del PEMB, Nel·la Saborit, 
en un debat va ser en “El futur de les ciutats a debat”, organitzat per la Mesa de 
l’Enginyeria Tècnica i Graduats en Enginyeria de Catalunya (METGEC). Un cop 
més, va posar sobre la taula la necessitat de buscar solucions a la mobilitat laboral 
que passen per mesures que permetin rebaixar la corba de congestió del transport 
públic com el teletreball, la flexibilització horària, el park&ride i el carsharing o la 
connexió en bicicleta amb carrils interurbans als polígons industrials. 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1331158043430686720?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1332264299503431680?s=20
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El futur de les ciutats a debat (METGEC). Intervenció de Nel·la Saborit 

14. Participem 
Incorporar la col·laboració i cocreació entre agents i la participació i implicació de la 
ciutadania és un dels principals objectius del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona per tal de donar resposta de manera col·laborativa a unes missions 
comunes. És per això que la participació esdevé fonamental en la manera 
d’entendre la planificació estratègica del PEMB tant a nivell intern (en processos 
participatius engegats per l’associació), com a nivell extern (participant en 
processos d’altres entitats i organitzacions).  

El 2020 ha estat l’any de preparació del procés participatiu de Barcelona Demà que 
es posarà en marxa el 2021 i que ha de concloure en el Compromís Metropolità 
2030. És per aquest motiu, i pel context d’emergència de la covid-19, que el PEMB 
no ha engegat processos participatius propis durant el 2020, però, tot i així, els 
membres del gabinet tècnic del PEMB han format part activa en processos 
participatius externs com ara el de l’Assamblea Urbana de Catalunya o l’espai 
Desafíos Comunes de Frena la Curva, entre d’altres. 

 #CircularCitiesWeek 

“Circular Cities Week” és un projecte de Circular Economy Club (CEC) que promou 
la col·laboració entre organitzacions del sector públic i privat en la recerca de 
solucions perquè les ciutats integrin l'economia circular i té dos objectius: 

 Donar suport a les ciutats en la seva transició cap a una economia circular. 
 Dissenyar un gran mapa global amb els principals desafiaments de les 

ciutats participants i les oportunitats que l’economia circular representa.  

La iniciativa és el resultat de la cooperació de diverses i innovadores organitzacions 
de Barcelona que aposten per l’economia circular com a solució per a un futur més 
sostenible. Entre elles trobem el PEMB, que el 15 de gener de 2020 va participar a 
la sessió dedicada al sector de l’alimentació i les begudes. El debat va girar al 
voltant dels residus que generen, quines són les solucions circulars per fer front als 
impactes negatius i quins són els reptes i oportunitats. 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1217392444578451456?s=20
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Persones assistents i participants a la #CircularCitiesWeek 

 Taula per l’emergència climàtica  

Durant el 2019 el PEMB va formar part activa de la Taula per l’Emergència 
Climàtica a Barcelona que té per objectiu 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 i que, finalment, va portar 
a la declaració oficial de l’emergència climàtica a Barcelona, amb el compromís de 
reduir dos milions de tones d'emissions de CO2 el 2030. L’Ajuntament de 
Barcelona va anunciar una inversió de 563 milions d’euros per engegar un centenar 
de mesures en aquest sentit, algunes d’elles d'abast metropolità. 

 

Declaració oficial de l’emergència climàtica a Barcelona. Ada Colau 

https://pemb.cat/ca/noticies/barcelona_declara_lemergencia_climatica_i_preveu_reduir_dos_milions_de_tones_demissions_de_co2_el_2030/262/
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 Assamblea Urbana Catalunya  

El PEMB és membre de l’Assemblea de l’Agenda Urbana —l’eina que ha de 
permetre potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent 
urbanització de Catalunya—  i va formar part activament del procés que va arrencar 
el  2019 i va seguir el 2020. En la II Sessió de l’Assemblea es va nomenar 
l’exalcalde de Barcelona, exdirector executiu d’UN-Habitat i secretari general 
d’Hàbitat III, Joan Clos, coordinador executiu del procés. A més, es va concretar 
en què consistiria l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya: 

 Tasca col·legiada formada per grups de treball i consells 
 Persones expertes proposades per l'Assemblea 
 Procés de participació ciutadana 

17/02 II Sessió Assemblea Urbana Catalunya 

 

Sessió de l’Assamblea de l’Agenda Urbana de Catalunya del 17 de febrer de 2020 

 Tech4SDG  

Els dies 24 i 25 de febrer de 2020 l’Impact Hub Barcelona va acollir les jornades 
d'emprenedoria tecnològica Tech4SDG en les quals el PEMB hi va participar 
activament. Més de 800 persones es van inscriure per escoltar ponents d’una 
cinquantena d’start-ups, tant nacionals com internacionals, que van debatre sobre 
com la tecnologia pot resoldre reptes socials i/o mediambientals al voltant dels ODS 
(Objectius de Desenvolupament Sostenible). 

25/02 Tech4SDG 
  

https://twitter.com/pembarcelona/status/1229371359823880192?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1232384735839694849?s=20
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 Localització ODS polítiques 
municipals. Decidim Barcelona  

Després que a principis de 2020 s’aprovés l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a 
la ciutat de Barcelona es van celebrar dues sessions participatives sobre la seva 
implementació. La finalitat de les trobades era localitzar les fites de cada un dels 
ODS a la realitat de la ciutat a través d’accions i polítiques concretes. En la 
sessió del 3 de març, en la qual va participar el PEMB, es va debatre com aterrar 
els objectius en 4 grups de treball:  

 ODS 1 i ODS 10 (Fi de la pobresa, Igualtat i Inclusió) 
 ODS 2 i ODS 12 (Alimentació i Consum) 
 ODS 7 i ODS 13 (Energia i Clima) 
 ODS 8 i ODS 9 (Economia i Treball i Indústria) 

03/03 Agenda 2030 Estratègia i propostes per assolir els ODS a la ciutat 

Localització dels ODS en les polítiques municipals amb Decidim Barcelona  

 #DesafíosComunes. Frena la Curva  

El PEMB va participar al mes de maig de 2020 en dos projectes de la iniciativa 
“Frena la curva”, un festival d'innovació oberta que serveix com a plataforma 
ciutadana per donar resposta a alguns dels reptes post-pandèmia de la covid-19.  

Els equips, formats per ciutadania i persones voluntàries, van treballar una desena 
de projectes relacionats amb les cures col·lectives i les xarxes de suport, la 
digitalització i la tecnologia al servei de les persones i el desenvolupament 
econòmic i social, qüestions identificades pel PEMB com claus per a l'estratègia 
metropolitana.  

https://twitter.com/pembarcelona/status/1234904639872651264?s=20
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_participa_en_dos_desafios_comunes_de_la_iniciativa_frena_la_curva/272/
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Un dels projectes en els quals va treballar l’associació va ser una plataforma digital 
per lluitar contra la vulnerabilitat energètica i, l’altre, la creació d’una xarxa de 
suport mutu per enfortir la salut mental de les persones que, en temps post-covid, 
es preveia més necessària que mai.  

02/05 CoAct 

15. Fem xarxa 
Garantir que tots els actors que influeixen en el territori metropolità tinguin cabuda 
en el procés Barcelona Demà i crear xarxa a l’hora de desplegar l’estratègia i les 
missions són prioritats tant el l’àmbit intern del PEMB con en l’àmbit extern, en la 
línia dels principis de l’associació de quíntuple hèlix i mètode 100% col·laboratiu i 
inclusiu. 

Una metròpoli oberta és aquella que posa el focus en cooperar i desenvolupar els 
seus potencials interns 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 metròpolis més sostenibles i inclusives. 

15.1. 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. 

Durant el 2020 el PEMB ha mantingut una relació activa amb el CIDEU en diversos 
formats: 

“Encuentros Virtuales” 

El mes d’abril de 2020, el CIDEU va celebrar una sèrie de trobades virtuals al 
voltant dels reptes i oportunitats que representa l’abordatge integral de la covid-19, 
amb l’objectiu de millorar la gestió de la informació, impulsar l’intercanvi i la reflexió 
entre ciutats participants i enfortir les seves capacitats de resposta i mitigació 
mitjançant la incorporació d’enfocaments integrals.  

10 trobades organitzades conjuntament amb la Red de Innovación Local-RIL i amb 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona que van comptar amb la participació de 322 
persones. El coordinador general del PEMB, Oriol Estela Barnet, va moderar dues 
sessions: 

 14/04/2020 Trobada virtual: “Articulació i coordinació de comitès de crisi en 
l’abordatge integral de la covid-19” 

 28/04/2020 Trobada virtual: “Iniciatives locals en la cerca de respostes 
econòmiques i socials per a l’abordatge integral de la crisi generada per la 
covid-19” 

Programa d’Especialització en Pensament Estratègic Urbà (PEU) 

https://twitter.com/pembarcelona/status/1256616770175197185?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1250131331612381184?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1250131331612381184?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1255210593176489985?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1255210593176489985?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1255210593176489985?s=20
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El Programa d’Especialització en Pensament Estratègic Urbà del CIDEU és una 
acció formativa orientada al desenvolupament professional de les persones 
responsables de pensar, planificar i gestionar l’estratègia urbana. Des de 2005, any 
en que va néixer, més de 400 persones han rebut aquesta formació. 

El 2020 Luisa Fernanda Pinto i David Úbeda, membres del gabinet tècnic del 
PEMB, van tenir l’oportunitat de matricular-se en la XVI Edició del PEU, edició 
centrada en profunditzar en els impactes de la pandèmia en la vida urbana i en la 
importància de l’estratègia per adaptar-se, aprendre i fer front als nous reptes. 

El futuro de las ciudades: urge lo estratégico 

La Universitat del Centre Educatiu Llatinoamericà, el Centre d’Estudis Metropolitans 
de la Conselleria Popular de Rosario i el CIDEU van organitzar, a l’agost de 2020, 
la trobada internacional “El futuro de las ciudades: urge lo estratégico” sobre ciutats 
i ciutadania a la que van invitar al coordinador general del PEMB, Oriol Estela 
Barnet, per explicar el procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”. 

Consell Rector i Assemblea General del CIDEU 

A principis del mes d’octubre, Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB, 
va assistir al Consell Rector i a l’Assemblea General del CIDEU com a associació 
membre de la xarxa. Les trobades van servir per nomenar a Jorge Azcón, alcalde 
de Saragossa, nou president de la xarxa iberoamericana de ciutats i per reforçar els 
llaços de col·laboració entre les ciutats membre. 

 

Assemblea general del CIDEU 

 

 

https://twitter.com/estelabo/status/1290270235438862336?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1314212032422371328?s=20
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“Encuentros Virtuales” 

En la línia de les trobades celebrades durant l’abril, el CIDEU va organitzar dos 
seminaris virtuals més, l’octubre de 2020, als que el PEMB va participar com a 
assistent en aquesta ocasió. 

 27/10 “Estratègia i innovació per a les noves ciutats” 
 28/10 “L’estratègia en acció” 

 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 de les 
localitats properes. 

Ebrópolis, a més, organitza i acull la Trobada Anual de Plans Estratègics Urbans i 
Territorials a escala estatal, amb el propòsit d’intercanviar i compartir experiències 
d’interès comú relacionades amb la planificació estratègica. Com cada any, el Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona va estar present a la trobada que, en aquesta 
ocasió, va celebrar-se en format virtual degut a les restriccions arran de la 
pandèmia de la covid-19.  

22/12/2020 XXIII Encuentro de planes estratégicos 

16. 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.  

Durant el 2019 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. El 2020, el documental va ser 
seleccionat per a la 65a Setmana Internacional de Cinema de Valladolid i es va 
emetre pel Canal 33 en dues ocasions després de la seva estrena, a nivell mundial, 
a finals d’octubre. 

17. Fem team Building 
Des de 2016, l’equip de l’oficina de coordinació del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona no para de créixer i diversificar-se. És per aquest motiu que, per tal de 
fomentar la cohesió, millorar les competències pel que fa al treball en equip i 
incorporar les cures de manera transversal en l’associació, el PEMB tracta de 
trobar espais per al Team Building des d’una perspectiva tant formal com informal. 

 

https://twitter.com/estelabo/status/1321169072755773441?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1321501654294953992?s=20
https://twitter.com/davidpemb/status/1341326640664748032?s=20
https://www.antivahocine.com/portfolio-items/periferia/
https://pemb.cat/ca/noticies/un_documental_sobre_el_pla_popular_de_santa_coloma_de_gramenet_copatrocinat_pel_pemb_seleccionat_per_a_la_65a_setmana_internacional_de_cinema_de_valladolid/283/
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17.1. 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 obrir 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.  

Tot i les circumstàncies viscudes durant l’any 2020, el PEMB va seguir apostant per 
mantenir aquest espai i integrar la mirada vers les relacions i la cura en les noves 
dinàmiques organitzacionals però reconvertint-lo en un espai de formació en 
facilitació digital que, a causa de les restriccions, va haver de celebrar-se online. 

 

Sessió de cures del dia 10 de juny de 2020 

 Espais informals 

L’any 2020 ha estat, entre moltes altres coses, un any difícil pel que fa a les 
relacions laborals. El teletreball imposat, el confinament i el context de pandèmia no 
han facilitat la creació d’espais on treballar la cohesió d’equip i han tingut 
conseqüències en l’estat físic i mental dels treballadors i treballadores. És per 
aquest motiu que, des del PEMB, s’han tractat de mantenir espais informals de 
team building mantenint, en tot moment, les mesures recomanades pel PROCICAT. 

Concretament van dur-se a terme dues activitats: 

 Dinar d’estiu al restaurant Xup Xup de la Barceloneta 
 Escape room virtual amb l’empresa Escaping.io 
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Comunicació i recull de premsa 
2021 
18. Web 
Reestructuració de la web 

El 2020 es fer una reestructuració de la web del PEMB amb l’objectiu de fer la 
home més atractiva, millorar l’experiència d’usuari i la navegació i incrementar el 
posicionament SEO a través de la reordenació del menú, el submenú i, 
conseqüentment, el footer. També calia buscar un espai exclusiu per a dos nous 
projectes: la Carta Alimentària Metropolitana de Barcelona (CARM) i el procés 
“Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”.  

Per aconseguir-ho, es van dur a terme diverses accions:  

1. Reendreçar i simplificar els apartats del menú i el submenú i inclusió 
dels dos nous projectes al menú principal.  

Menú abans de la reestructuració  

 

Menú després de la reestructuració 

 

 

2. Fer clicables i canviants els bànners centrals de la web segons les 
necessitats: així, es van dissenyar bànners específics per a l’agenda, 
l’adhesió a la CARM, un altre per donar visibilitat a la Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 2021, i un per generar trànsit a l’apartat nou apartat 
“Barcelona Demà”. 

https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
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Diferents exemples de bànner de la home del PEMB 
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3. Canvis en els destacats: es van afegir l’Agenda’ i les ‘Notícies’. 
4. Es va afegir una franja just a sota del submenú per a que de subscripció al 

butlletí del PEMB que fins al moment costava més de trobar. 

Butlletí abans de la reestructuració  

 

 

Butlletí després de la reestructuració  

 

 

Nous apartats 

Durant aquest procés de reestructuració de la web es va tenir en compte que hi 
hauria dos projecte nous als quals caldria donar visibilitat i cabuda. Els vam voler 
destacar al menú principal per la seva rellevància.  

 

 



2020 – Memòria d’activitats – 01/06/2021   85 
 

 CARM 

La Carta Alimentària Metropolitana de Barcelona (CARM) ja estava a la web dins 
l’apartat projectes. Amb la presentació pública el mes de juliol de 2020 de la CARM 
i la Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021 va ser necessari un nou 
replantejament que inclogués molta més informació i que integrés amb la nova 
imatge del procés “Barcelona Demà” —del qual en forma part—. Es van crear sis 
apartats per explicar-la i incentivar les adhesions: ‘Què és la CARM?’, ‘Preàmbul’, 
‘Compromisos de la CARM’, ‘Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible’, ‘Què 
podem fer?’ i ‘Adhesions’ (aquest darrer afegit posteriorment). 

 

 

 Barcelona Demà 

El juny de 2020 es va presentar públicament el procés “Barcelona Demà. 
Compromís Metropolità 2030” amb tot el que implicava comunicativament. Entre 
altres coses, la necessitat de tenir un espai a la web del PEMB on s’expliqués en 
què consistia el projecte, els principis d’actuació pels quals es regia, el relat que hi 
havia al darrera, les fases i la metodologia a seguir i qui eren els membres del 
comissariat. D’aquesta manera es va estructurar el menú, destacant-lo amb una 
caixa blava per destacar-lo per sobre de la resta d’apartats, i es va buscar la 
manera d’integrar la nova imatge del procés amb la del PEMB.  

 

https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_es_la_carm/1/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/compromisos_de_la_carm/3/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/capital_mundial_de_lalimentacio_sostenible/4/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_podem_fer/5/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/que_podem_fer/5/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics-carm/adhesions/6/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/projecte/1/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/principis_dactuacio/2/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/relat/3/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/fases_i_metodologia/4/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/
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Les xifres del 2020 

  144.383 (+17%) pàgines vistes 

  45.605 (+3%) usuaris únics  

  3.800 usuaris al mes 

19.  Xarxes socials 

19.1. LinkedIn  

L’equip de comunicació del PEMB va canviar l’estratègia en aquesta xarxa social a finals 
del 2019 i els tècnics i tècniques de l’associació van començar a publicar continguts 
des del seu perfil propi a  LinkedIn Pulse. El 2020 va ser el primer any en què es va 
poder analitzar l’eficàcia del canvi, que va estar molt positiu i es va traduir en les 
següents xifres:   

 

 

 

 

 

 

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

Malgrat la pandèmia generada pel virus de la covid-19, que va fer que pràcticament 
no s’organitzessin activitats i que, per tant, el 2020 el PEMB estigués menys actiu a 
Twitter, les xifres mostren que el nombre de seguidors va seguir creixent.  

Un any més es veu l’eficàcia de l’estratègia implementada el 2019 de fer fils més 
especialitzats com la crida a l’adhesió a la CARM, la presentació del procés 
“Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” o el 14è Consell General del 
PEMB. 

 

 

 

 

 

 

20. Blog 

Tots els membres del gabinet tècnic del PEMB van escriure moltes més entrades al 
blog a causa del confinament i la majoria relacionades amb la pandèmia, cosa que 
va despertar molt interès i que es va veure reflectit a les visites a la web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/pembarcelona
https://twitter.com/pembarcelona/status/1317014378558926849?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1275022893131464706?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1334470211827855361?s=20
https://twitter.com/pembarcelona/status/1334470211827855361?s=20


2020 – Memòria d’activitats – 01/06/2021   88 
 

21. Butlletí  

El 2019 l’equip de comunicació del PEMB va proposar dues noves seccions per al butlletí 
que van funcionar molt bé: el ‘Bonus’ i el ‘Vist a les xarxes’ (redireccionen a contingut 
extern). Després de la novetat inicial, l’apartat de les notícies i del blog (continguts propis) 
del butlletí van ser els que més interès van despertar i els més vistos al llarg del 2020. 

  28,90% (+0,42%) taxa obertura  

  4,89% (+0,94%) taxa de clics 
 

22. Conveni amb Crític 
Per tal d’ajudar-nos a construir relat sobre la regió metropolitana vam establir un 
conveni amb CRÍTIC per a l’any 2020.  

En aquest sentit, s’han publicat les següents peces comunicatives: 

 9/04/2020: La metròpolis i la covid-19: no són deures; és l’examen, article 
d’anàlisi d’Oriol Estela, coordinador general del PEMB  

 

 

 

 

 

 

 

 29/05/2020: “Les ciutats que ara no apostin per la bici fracassaran”, 
entrevista de Neus Molina a Carme Miralles, geògrafa 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcritic.cat/opinio/oriol-estela/metropoli-i-covid-19-no-son-deures-es-examen-53774
https://www.elcritic.cat/entrevistes/carme-miralles-les-ciutats-que-ara-no-apostin-per-la-bici-fracassaran-58767
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 12/12/2020: Barcelona Demà: El Compromís Metropolità per al 2030, 
reportatge que inclou la veu de diferents alcaldes i alcaldesses de la regió 
metropolitana de Barcelona sobre Barcelona Demà 

 

 

 

 

 

 

 

El conveni seguirà amb la publicació d’articles el 2021.  

 

23. Recull de premsa 2020 

23.1.  Col·laboracions dels membres de l’oficina 
tècnica del PEMB amb mitjans de comunicació o 
publicacions 

Oriol Estela Barnet, coordinador general 
del PEMB 
20/01/2020 La hora de las ciudades, article d’Oriol Estela Barnet per a Eldiario.es 
i Alternativas Económicas 

10/02/2020 Evitar la “metròpoli buida”, article d’Oriol Estela Barnet a Torn de 
Paraula del diari Públic. Versió en castellà 

26/02/2020 Algunes lliçons de la cancel·lació del Mobile World Congress, article 
d’Oriol Estela Barnet per a Catalunya Plural 

26/03/2020 Viure la crisi (i la metròpoli) en soledat: un repte estratègic, article 
d’Oriol Estela Barnet al blog del PEMB del que diferents mitjans van fer-se ressò: 

 31/03/2021 Publicat al repossitori “Entorn urbà i salut” de la Diputació de 
Barcelona 

 02/04/2020 Citat per Gerard Hernández a l’article ¿Cómo trabajaremos 
después del COVID-19?, al blog del Crec Coworking 

 04/2020 Inclòs al recull “Benchmarking de ciudades post-COVID19”, de 
Bilbao Metrópoli-30 

https://www.elcritic.cat/mes/espai-critic/barcelona-dema-el-compromis-metropolita-per-al-2030-75811
https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/hora-ciudades_132_1071690.html
https://alternativaseconomicas.coop/articulo/la-hora-de-las-ciudades
https://blogs.publico.es/torndeparaula/3891/evitar-la-metropoli-buida/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/29125/evitar-la-metropolis-vacia/
https://catalunyaplural.cat/ca/algunes-llicons-de-la-cancellacio-del-mobile-world-congress/
https://pemb.cat/ca/blog/viure_la_crisi_i_la_metropoli_en_soledat_un_repte_estrategic/98/
https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/-/viure-la-crisi-i-la-metropoli-en-soledat-un-repte-estrategic
https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/-/viure-la-crisi-i-la-metropoli-en-soledat-un-repte-estrategic
https://crec.cc/como-trabajaremos-despues-covid-19/
https://www.bm30.eus/promocion-imagen-externa/benchmarking-internacional/
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09/04/2020 La Metròpolis i la covid-19: no són deures; és l’examen, article d’Oriol 
Estela Barnet en el marc de la col·laboració amb Crític (esmentada en l’apartat 
anterior). Se’n fan ressò: 

 12/04/2020 Citat per Miquel Molina en l’article Barcelona: el final abrupto 
de un modelo de éxito, a La Vanguàrdia 

 04/2020 Republicat en la seva versió en castellà per Cafe de las Ciudades 

05/06/2020 ¿Cómo ha incidido la crisis generada por el Covid-19 en el proceso 
estratégico de las ciudades? Peça d’Oriol Estela Barnet en un article conjunt al 
blog de Donostia Futura  

16/09/2020 Podcast&Roll: Nuevos Horizontes tras el COVID-19. Entrevista 
d’Andru Llabi a Oriol Estela Barnet a ELESTADO.NET 

11/07/2020 Un compromiso necesario, article d’Oriol Estela Barnet al Suplement 
especial ‘Ideas para recuperar Barcelona’ de La Vanguardia  

22/07/2020 Slums and peri-urban areas: the key to rethinking post-COVID-19 
metropolises, article d’Oriol Estela Barnet al blog de metròpolis.org 

28/09/2020 Oriol Estela Barnet participa en l’estrena del programa La Metro de 
RTVE parlant sobre Barcelona Demà. Clip no disponible 

19/10/2020 ‘Los Barrios son la unidad de convivència y hay que revalorizarlos’, 
entrevista a Oriol Estela Barnet al Diari Deia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcritic.cat/opinio/oriol-estela/metropoli-i-covid-19-no-son-deures-es-examen-53774
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200412/48424863167/barcelona-modelo-turismo-ciencia-cultura-covid-19-crisis-coronavirus.html?facet=amp&utm_term=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social&__twitter_impression=true
https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/314/metropolis-y-covid-19.html
https://www.donostiafutura.com/es/blog/como-ha-inicidido-la-crisis-generada-por-el-covid-19-en-el-proceso-estrategico-de-las-ciudades
https://elestado.net/podcastroll-nuevos-horizontes-tras-covid-19/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200711/482192506339/un-compromiso-necesario.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200711/482192506339/un-compromiso-necesario.html
https://www.metropolis.org/blog/slums-and-peri-urban-areas-key-rethinking-post-covid-19-metropolises
https://twitter.com/pembarcelona/status/1310568978130046976?s=20
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Nel·la Saborit, membre del gabinet tècnic 
del PEMB 
03/01/2020 15 veus per entendre com evolucionarà l’emergència climàtica el 2020, 
participació de Nel·la Saborit en un article de Públic 

23/01/2020 Balanç del temporal: “Si no ens adaptem al canvi climàtic, serem 
adaptats”, participació de Nel·la Saborit a Catalunya Migidia, Catalunya Ràdio 

21/07/2020 Participació en un capítol de #LaCiutatQueEnsEspera, publicat al 
blog d’Oriol Lladó Connexions des de #Badalona 

22/09/2020 Entrevista Temps de confinament amb Nel·la Saborit dins el cicle 
‘Temps de confinament. Ciutat, habitatge i societat postcovid’ a El Tinglado  

23/11/2020 Dels barris segregats a la vitalitat urbana: la resiliència urbana com a 
eina per a combatre les desigualitats territorials i socials, article de Nel·la Saborit a 
El món de demà 

 Mencions del Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona i de les seves activitats i projectes en 
mitjans de comunicació i publicacions 

Gener 2020 
30/01/2020 Economía inclusiva para la gente de barrio, article de Pere Rusiñol que 
menciona l’Oriol Estela Barnet, a Eldiario.es 

Febrer 2020 

Activitat: ‘Anar de casa a la feina: com abordar-ho al s.XXI?’ 
en el marc de la Mobile Week Barcelona 2020 
Promoció prèvia a l’activitat: 

 Agenda de Sostenible.cat 
 Butlletí de Polígons d’Activitat Econòmica del Servei de Teixit Productiu de 

l’àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació 
de Barcelona 

Repercussió posterior a l’activitat: 

 25/02/2020 Experts en mobilitat reclamen regular els desplaçaments de 
casa a la feina per reduir l’ús del vehicle privat, a Terrassa Digital 

 03/03/2020 Experts en mobilitat reclamen regular els desplaçaments de 
casa a la feina per reduir l’ús del vehicle privat, a Sostenible.cat 

https://www.publico.es/public/emergencia-climatica-15-veus-per-entendre-com-evolucionara-l-emergencia-climatica-2020.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/balanc-del-temporal-si-no-ens-adaptem-al-canvi-climatic-serem-adaptats/audio/1061356/#.Xiqvy0Wfx0Y.twitter
https://blocs.mesvilaweb.cat/oriol_llado/la-ciutat-que-ens-espera-14-i-15-meius-ferres-i-nella-saborit/
https://eltinglado.org/temps-confinament-saborit/
https://elmondedema.cat/dels-barris-segregats-a-la-vitalitat-urbana-la-resiliencia-urbana-com-a-eina-per-a-combatre-les-desigualitats-territorials-i-socials/
https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/economia-inclusiva-gente-barrio_132_1003416.html
https://www.sostenible.cat/acte/anar-de-casa-a-la-feina-com-abordar-ho-al-segle-xxi
https://terrassadigital.cat/experts-en-mobilitat-reclamen-regular-els-desplacaments-de-casa-a-la-feina-per-reduir-lus-del-vehicle-privat/
https://www.sostenible.cat/noticia/experts-en-mobilitat-reclamen-regular-els-desplacaments-de-casa-a-la-feina-per-reduir-lus
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Març 2020 

Activitat: ‘Cloenda del procés participatiu del PDU 
metropolità’ 

 02/03/2020 Sessió de retorn del procés participatiu del PDU metropolità, 
Butlletí de comunicació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  

 06/03/2020  Cloenda del procés participatiu PDU, Notícies de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

 06/03/2020 El procés participatiu del PDU metropolità ha recollit 2.700 
aportacions i suggeriments que nodriran el futur model urbanístic de l'AMB, 
Notícies de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

 09/03/2020 2.700 aportaciones nutrirán el futuro modelo urbanístico de 
Barcelona, Revista Equipamientos y Servicios Municipales  

 11/03/2020 Obrint camí en la participació metropolitana, Mariona Tomàs 
per al Diari Ara 

Abril 2020 
25/04/2020 El transporte público se prepara para el desconfinamiento con el 
objetivo de evitar una segunda ola de contagiós, article de Fátima Caballero que 
cita a Nel·la Saborit com a tècnica del PEMB a El Diario  

 28/04/2020 Miquel Martí, urbanista: "Hay que ganar espacio para el 
uso de peatones y bicis durante la desescalada". Entrevista de Pau 
Rodríguez a Miquel Martí que es fa ressò de la cita a Nel·la 
Saborit a El Diario  

Maig 2020 
10/05/2020 El àrea metropolitana de Barcelona no existe, article de Silvia Angulo  
a La Vanguardia 

15/05/2020 Bon dia Barcelona, columna de Perico Pastor a La Vanguardia 

15/05/2020 Medina del Campo participa en la Asamblea General de la Red de 
Entidades para el Desarrollo local (REDEL), article que cita l’Oriol Estela Barnet i 
el PEMB a La Voz de Medina 

Juny 2020 
03/06/2020 La Covid-19, la prova del cotó fluix de la greu afectació del trànsit en 
l’emergència climàtica, article de Josep Camajoan que cita a Nel·la Saborit 
com a tècnica del PEMB a Opcions.org 

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=1467&newid=29026&widget=carrousel
http://www.amb.cat/ca/web/territori/actualitat/noticies/detall/-/noticia/cloenda-del-proces-participatiu-del-pdu/8961819/11656
http://www.amb.cat/ca/web/territori/actualitat/noticies/detall/-/noticia/cloenda-del-proces-participatiu-del-pdu/8961819/11656
http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/el-proces-participatiu-del-pdu-metropolita-ha-recollit-2-700-aportacions/8958859/11696
https://www.eysmunicipales.es/actualidad/2-700-aportaciones-nutriran-el-futuro-modelo-urbanistico-de-barcelona
https://www.ara.cat/opinio/obrint-cami-participacio-metropolitana-mariona-tomas_129_1189993.html
https://www.eldiario.es/economia/inmediato-desescalada-movilidad-coche-solucion_0_1020149019.html
https://www.eldiario.es/catalunya/conos-pintura-puede-espacio-tiempo_0_1021548224.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200510/481028444922/covid19-amb-area-metropolitana-colau-generalitat-desescalada.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200515/481148934342/bon-dia-barcelona.html
https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2020/05/medina-del-campo-participa-en-la-asamblea-general-de-la-red-de-entidades-para-el-desarrollo-local-redel/
https://opcions.org/consum/covid19-prova-afectacio-transit-emergencia-climatica/
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Presentació del procés: “Barcelona Demà. Compromís 
Metropolità 2030” 
Notes de premsa d’ajuntaments i institucions públiques 

 22/06/2020 “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”, el primer pla 
estratègic per la ciutat real: la metròpoli dels 5 milions, nota de premsa de 
l’Ajuntament de Barcelona. Vídeo de la sessió tècnica. Recull de 
fotografies 

 22/06/2020 Terrassa se suma al procés per elaborar un nou Pla Estratègic 
Metropolità proposat per Barcelona, nota de premsa de l’Ajuntament de 
Terrassa 

 25/06/2020 Rubí se suma al Compromís Metropolità 2030, nota de premsa 
de l’Ajuntament de Rubí 

 25/06/2020 Barcelona Demà, nota de premsa de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

Mitjans de comunicació 

Agències 

 22/06/2020 Colau propone un plan para coordinar la metròpolis “real” de 
los 5 millones, teletip d’Europa Press 

 22/06/2020 Ciudades de la región metropolitana de Barcelona planificant la 
dècada del mañana, teletip de l’Agència EFE 

Mitjans escrits 

 22/06/2020 La Barcelona dels 5,5 milions d’habitants es proposa repensar 
el futur en clau regional, article de Montse Riert al Diari Ara  

 22/06/2020 Barcelona inclou tota la regió metropolitana en el seu futur, 
article de Natàlia Farré a El Periódico 

 22/06/2020 Un gobierno para la gran Barcelona, article d’Alfonso L. 
Congostrina a El País 

 23/06/2020 Barcelona redefine su futuro como metrópoli de 5 millones, 
article d’Óscar Muñoz a La Vanguàrdia  

 25/06/2020 Rubí i Terrassa s’afegeixen al Compromís Metropolità 2030 
per afrontar els grans reptes urbans del segle XXI, article a El Periódico 

Mitjans digitals 

 22/06/2020 Barcelona planifica el futur més enllà de l’AMB i aglutina les 
comarques de la segona corona, article a El Punt Avui 

 22/06/2020 El plan de Colau para recoser Barcelona tras la pandemia: “La 
ciudad real es la de los 5 millones”, article de Judith Calderón al 20 
minutos 

 22/06/2020 Ciudades de la región metropolitana de Barcelona planifican la 
dècada del mañana, article a elDiario.es 

 22/06/2020 Barcelona inclou municipis que no formen part de l’AMB en el 
pla metropolità contra la crisi, article d’Andreu Merino al Nació Digital  

 22/06/2020 Colau planifica el futur més enllà de l’AMB i mira cap a 
Terrassa, Granollers i Mataró, article al Tot Barcelona 

 22/06/2020 Colau propone un plan para coordinar la “Barcelona de los 
cinco millones”, article a Metrópoli Abierta 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/06/22/barcelona-dema-compromis-metropolita-2030-el-primer-pla-estrategic-per-la-ciutat-real-la-metropoli-dels-5-milions/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rnLC0zZSQWQ
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/50034912567
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/50034912567
https://www.terrassa.cat/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticies-terrassa-se-suma-al-proces-per-elaborar-un-pla-estrategic-metropolita-proposat-per-barcelona?terrassaseotitle=Terrassa%20se%20suma%20al%20proc%C3%A9s%20per%20elaborar%20un%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20Metropolit%C3%A0%20proposat%20per%20Barcelona
https://www.terrassa.cat/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticies-terrassa-se-suma-al-proces-per-elaborar-un-pla-estrategic-metropolita-proposat-per-barcelona?terrassaseotitle=Terrassa%20se%20suma%20al%20proc%C3%A9s%20per%20elaborar%20un%20Pla%20Estrat%C3%A8gic%20Metropolit%C3%A0%20proposat%20per%20Barcelona
https://www.rubi.cat/es/actualidad/noticias/rubi-se-suma-al-compromis-metropolita-2030
https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/noticies/detall/-/noticia/barcelona-dema/9372236/11696
https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/noticies/detall/-/noticia/barcelona-dema/9372236/11696
https://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-colau-propone-plan-coordinar-metropolis-real-millones-20200622135825.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/ciudades-de-la-region-metropolitana-barcelona-planifican-decada-del-manana/10004-4277958
https://www.ara.cat/societat/barcelona-futur-clau-regional-pla-compromis-metropolita-2030_1_1123573.html
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/20200622/barcelona-inclou-tota-la-regio-metropolitana-en-el-seu-futur-8010368
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-06-22/un-gobierno-para-la-gran-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200623/481924058712/barcelona-plan-estrategico-2030-area-metropolitana-habitantes.html
https://www.elperiodico.cat/ca/terrassa/20200625/rubi-i-terrassa-safegeixen-al-compromis-metropolita-2030-per-afrontar-els-grans-reptes-urbans-del-segle-xxi-8014037
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1810023-barcelona-planifica-el-futur-mes-enlla-de-l-amb-i-aglutina-les-comarques-de-la-segona-corona.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes
https://www.20minutos.es/noticia/4300150/0/barcelona-mira-hacia-region-metropolitana-plan-estrategico-post-covid19-ciudad-real-cinco-millones/
https://www.20minutos.es/noticia/4300150/0/barcelona-mira-hacia-region-metropolitana-plan-estrategico-post-covid19-ciudad-real-cinco-millones/
https://www.eldiario.es/sociedad/ciudades-region-metropolitana-barcelona-planifican_1_6059475.html
https://www.naciodigital.cat/noticia/204636/barcelona/inclou/municipis/no/formen/part/amb/pla/metropolita/contra/crisi
https://www.totbarcelona.cat/politica/colau-planifica-el-futur-mes-enlla-de-lamb-i-mira-cap-a-terrassa-granollers-i-mataro-81177/
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/colau-plan-barcelona-cinco-millones_28711_102.html
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 22/06/2020 Barcelona planifica el futur més enllà de l’AMB i aglutina les 
comarques de la segona corona, article a La República 

 22/06/2020 Colau propone un plan para coordinar la metròpolis “real” de 
los 5 millones, article a Noticiero Universal 

 22/06/2020 Barcelona lidera el plan para recoser la zona metropolitana 
tres la pandemia: “La ciudad real es la de los 5 millones”, article a The 
World News  

 23/06/2020 Colau rescata el ‘plan Maragall’ de la Barcelona de los 5 
millones de habitantes, article d’Iva Anguera a El Independiente 

 23/06/2020 El projecte metropolità de Colau: Barcelona contra Catalunya? 
Columna de Jaume Casañas a El Món 

 23/06/2020 “Barcelona Demà”, el nou pla estratègic de la metròpoli dels 5 
milions de persones, article a ElComunista.net 

 23/06/2020 “Barcelona Demà”, el nou pla estratègic de la metròpoli dels 
cinc milions de persones, article a alcaldes.eu 

 24/06/2020 Barcelona redefine su futuro como metrópoli de 5 millones, 
article al blog Arquitectes per l’arquitectura 

 25/06/2020 Obren la porta a la nova Regió Metropolitana de Barcelona, 
article al Sindicat del Taxi de Catalunya 

Televisió 

 22/06/2020 Peça informativa al telenotícies migdia de Tv3 (minut 39) 
 22/06/2020 Peça informativa al telenotícies d’Antena 3 (clip sota petició) 
 22/06/2020 Peça informativa a l’informatiu de TVE Catalunya (minut 14:36) 
 22/06/2020 Peça informativa a la Xarxa de Televisions Locals (clip sota 

petició) 
 23/06/2020 Barcelona planifica el futur més enllà de l’àrea metropolitana, 

peça informativa a Betevé  

Ràdio 

 22/06/2020 Peça informativa a l’informatiu migdia de Catalunya Ràdio 
 22/06/2020 Peça informativa a Ser Catalunya (clip sota petició) 
 22/06/2020 Peça informativa a Rac1 (clip sota petició) 

Mitjans locals 

 22/06/2020 Barcelona mira cap al Vallès Oriental per ampliar l’àrea 
metropolitana, article a El9nou.cat 

 22/06/2020 Terrassa se suma al procés per elaborar un Pla Estratègic 
Metropolità, article el Diari de Terrassa 

 23/06/2020 Junts per Terrassa ataca a Ballart pel futur pla metropolità, 
article de Josep Arnero a el Diari de Terrassa 

 24/06/2020 Ballart i Colau impulsen un marc de relacions bilaterals, article 
de Laura Hernández a el Diari de Terrassa 

 25/06/2020 El PSC vol conèixer la proposta metropolitana, article a el Diari 
de Terrassa 

 22/06/2020 Terrassa se suma al procés per elaborar un Pla Estratègic 
Metropolità, article a el Món Terrassa 

 22/06/2020 Mataró reclama protagonisme dins de la regió metropolitana de 
Barcelona, article a Capgròs.com 

 22/06/2020 Mataró participa en el pla estratègic metropolità post covid-19, 
article a Mataró Audiovisual 

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/barcelona-planifica-el-futur-mes-enlla-de-lamb-i-aglutina-les-comarques-de-la-segona-corona/
https://noticierouniversal.com/cataluna/colau-propone-un-plan-para-coordinar-la-metropolis-real-de-los-5-millones/
https://theworldnews.net/es-news/barcelona-lidera-el-plan-para-recoser-la-zona-metropolitana-tras-la-pandemia-la-ciudad-real-es-la-de-los-5-millones
https://theworldnews.net/es-news/barcelona-lidera-el-plan-para-recoser-la-zona-metropolitana-tras-la-pandemia-la-ciudad-real-es-la-de-los-5-millones
https://www.elindependiente.com/politica/2020/06/23/colau-rescata-el-plan-maragall-de-la-barcelona-de-los-cinco-millones-de-habitantes/
https://elmon.cat/opinio/projecte-metropolita-colau-barcelona-catalunya-55654/
https://elcomunista.net/2020/06/23/barcelona-dema-el-nou-pla-estrategic-de-la-metropoli-dels-cinc-milions-de-persones/
https://www.alcaldes.eu/barcelona-dema-el-nou-pla-estrategic-de-la-metropoli-dels-cinc-milions-de-persones/
http://arqxarq.es/barcelona-redefine-su-futuro-como-metropoli-de-5-millones/
https://stac.cat/obren-la-porta-a-la-nova-regio-metropolitana-de-barcelona/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-migdia-22062020/video/6048852/
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu/les-noticies-del-linformatiu-del-dinluns-22-juny/5604544/
https://beteve.cat/politica/barcelona-planifica-futur-pla-estrategic-regio-metropolitana/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/743137/2020/6/22/BC6ClS8bu02jG4WRZqDRxA.mp4
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/barcelona-mira-cap-al-valles-oriental-per-ampliar-larea-metropolitana/
http://www.diarideterrassa.com/terrassa/2020/06/22/terrassa-suma-proces-per-elaborar/
https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2020/06/23/junts-per-terrassa-ataca-ballart/
https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2020/06/24/ballart-i-colau-impulsen-marc/
https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2020/06/25/psc-vol-coneixer-proposta-metropolitana/
https://www.diarideterrassa.com/terrassa/2020/06/25/psc-vol-coneixer-proposta-metropolitana/
https://monterrassa.cat/societat/terrassa-se-suma-al-proces-elaborar-pla-estrategic-metropolita-110576/
https://www.capgros.com/actualitat/mataro/mataro-reclama-protagonisme-dins-regio-metropolitana-barcelona_724115_102.html
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/pol%C3%ADtica/matar%C3%B3-participa-en-el-pla-estrat%C3%A8gic-metropolit%C3%A0-post-covid-19
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 22/06/2020 Barcelona inclou Rubí en el pla metropolità contra la crisi, 
article d’Andreu Merino a Rubí TV 

 22/06/2020 Barcelona inclou el Vallès Oriental en el pla metropolità per 
combatre la crisi, article a Som Sant Fost, Diari de Sant Fost i Baix Vallès 

 22/06/2020 Barcelona planifica el futur més enllà de l’àrea metropolitana i 
aglutina l’Alt Penedès i el Garraf, article a Eix Diari 

 23/06/2020 Junts pel Penedès en contra de la proposta de Colau, carta a 
la direcció de Junts pel Penedès a Eix Diari 

 23/06/2020 Colau vol fer una gran Regió Metropolitana de Barcelona que 
inclouria set comarques, entre les quals l’Alt Penedès, article a El Cargol, 
Magazín del Penedès 

 23/06/2020 JxPenedès rebutja la proposta de Colau de dibuixar una Regió 
Metropolitana de Barcelona, article de Caterina Tallon a rtvvilafranca.cat 

 23/06/2020 Mataró i la segona corona reclamen un major protagonisme, 
article a El Tot Mataró i Maresme 

 23/06/2020 Plantegen que Sabadell s’integri a una nova Regió 
Metropolitana de Barcelona, article d’Albert Acín i Albert Segura a El 
Diari de Sabadell 

 25/06/2020 Recels de Sabadell davant de quedar absorbit en una Gran 
Barcelona, article d’Albert Acín i Albert Segura a El Diari de Sabadell 

 25/06/2020 Junts per Terrassa i FEMVallès critiquen el futur pla estratègic 
metropolità, article de Lourdes Sarrion a terrassadigital.cat 

 26/06/2020 Rubí se suma al compromís metropolità 2030, article d’Andrea 
Martínez al TOT Rubí 

 29/06/2020 El Pla de Xoc per a la reactivació econòmica i social s’elevarà 
a un Ple extraordinari el mes de juliol, article de Marta Anyé a R 

 29/06/2020 Colau fa la seva feina..., article de Sixte Moral a Eix Diari 
 30/06/2020 Els Comuns del Penedès davant el planejament territorial, 

carta a la direcció de Comuns Penedès a Eix Diari 
 01/07/2020 La Vegueria del Penedès i la Metròpoli, article de Jaume 

Casañas a Eix Diari 
 02/07/2020 Quo vadis Penedès?, article de Ramon Arnabat a La Fura  
 04/07/2020 Poca complicitat del Penedès amb el pla metropolità d’Ada 

Colau, article de Judit Benages a El3devuit 
 23/07/2020 El Baix Penedès és metropolità?, article de Jaume Casañas a 

Tarragona Digital  
 25/07/2020 El Baix Penedès, l’última parada de la corona metropolitana de 

Barcelona, article de Marc Guitart a Tarragona Digital 

Opinió 

 01/07/2020 El Penedès i la Metròpoli, article de Jaume Casañas a el blog 
de Jaume Casañas 

 23/07/2020 El Baix Penedès és metropolità?, article de Jaume Casañas a 
el blog de Jaume Casañas 

Juliol 2020 
02/07/2020 Cuarta revolución industrial, article d’opinió de Jordi Amat a La 
Vanguàrdia 

https://www.rubitv.cat/noticia/6954/barcelona/inclou/municipis/no/formen/part/amb/pla/metropolita/contra/crisi
https://www.somsantfost.cat/noticia/53929/barcelona-inclou-el-valles-oriental-en-el-pla-metropolita-per-combatre-la-crisi
https://www.eixdiari.cat/politica/doc/89501/barcelona-planifica-el-futur-mes-enlla-de-larea-metropolitanai-aglutina-les-comarques-de-lalt-penede.html
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/89515/junts-pel-penedes-en-contra-de-la-proposta-de-colau.html
https://elcargol.com/politica/5751-junts-pel-penedes-demanen-a-colau-que-retiri-la-seva-proposta-de-fer-una-gran-area-metropolitana-de-barcelona
https://elcargol.com/politica/5751-junts-pel-penedes-demanen-a-colau-que-retiri-la-seva-proposta-de-fer-una-gran-area-metropolitana-de-barcelona
https://www.rtvvilafranca.cat/2020/06/jxpenedes-rebutja-la-proposta-de-colau-de-dibuixar-una-regio-metropolitana-de-barcelona/
http://totmataro.cat/component/k2/item/47474-mataro-bote-segona-corona-colau
https://www.diaridesabadell.com/2020/06/23/ciutat-regio-metropolitana-barcelona-sabadell/
https://www.diaridesabadell.com/2020/06/23/ciutat-regio-metropolitana-barcelona-sabadell/
https://www.diaridesabadell.com/2020/06/25/sabadell-regio-metropolitana-barcelona/
https://terrassadigital.cat/junts-per-terrassa-i-femvalles-critiquen-el-futur-pla-estrategic-metropolita/
https://www.totrubi.cat/rubi-suma-compromis-metropolita-2030_2128522102.html
https://terrassadigital.cat/el-pla-de-xoc-per-a-la-reactivacio-economica-i-social-selevara-a-un-ple-extraordinari-el-mes-de-juliol/
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/89598/colau-fa-la-seva-feina.html
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/89615/vilafranca-en-comu-davant-el-planejament-territorial.html
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/89633/la-vegueria-penedes-i-la-metropoli.html
https://lafurapenedes.cat/quo-vadis-penedes/
https://el3devuit.cat/2020/07/04/81804/actualitat/actualitat-alt-penedes/poca-complicitat-del-penedes-amb-el-pla-metropolita-dada-colau/
https://catalunyadiari.com/tarragonadigital/tribuna/baix-penedes-metropolita
https://catalunyadiari.com/tarragonadigital/baix-penedes/baix-penedes-ultima-parada-corona-metropolitana-barcelona
https://jaumecasanas.cat/2020/07/01/el-penedes-i-la-metropoli/amp/?__twitter_impression=tru
https://jaumecasanas.cat/2020/07/01/el-penedes-i-la-metropoli/amp/?__twitter_impression=tru
https://jaumecasanas.cat/2020/07/22/el-baix-penedes-es-metropolita/
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200702/482049466060/cuarta-revolucion-industrial.html?utm_term=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200702/482049466060/cuarta-revolucion-industrial.html?utm_term=botones_sociales_app&utm_source=social-otros&utm_medium=social
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30/07/2020 Front comú dels alcaldes de la regió metropolitana contra el 
“barcelonacentrisme”, entrevista a diferents alcaldes i alcaldesses de la regió 
metropolitana de Barcelona a El Matí de Catalunya Ràdio 

Agost 2020 
22/08/2020 UCEL afianza vínculos con Instituciones, article que cita a Oriol Estela 
Barnet a Aptus.com  

Setembre 2020 
15/09/2020 Sostenible i compartida, article d’Olga Vallejo que cita a Nel·la Saborit 
i al PEMB a l’especial mobilitat del Diari Ara. Consulta l’especial de mobilitat 
complet 

22/09/2020 Resoldre la regió de Barcelona, article de Manel Larrosa al Diari de 
Sabadell. 

23/09/2020 Debat sobre la Via Laietana de Barcelona, article que cita a Nel·la 
Saborit com a tècnica del PEMB a la pàgina web de CCOO  

28/09/2020 Quina Barcelona per al 2050?, article de Mariona Tomàs al Diari Ara 

Octubre 2020 

Activitat: ‘De la Barcelona dels 15’ a la Catalunya dels 45’: la 
metròpoli repensada’ 

 06/10/2020 Jordi Martí participa al debat ‘De la Barcelona dels 15’ a la 
Catalunya dels 45’: la metròpoli repensada’, nota de premsa de 
l’Ajuntament de Barcelona 

Activitat: ‘Com millorar la meva ciutat des d’un laboratori 
ciutadà?’ 

Promoció prèvia a l’activitat: 

 05/10/2020 Citilab participa a la Biennal de Pensament: Ciutat Oberta 2020 
en el marc del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, article a la pàgina 
web del Citilab 

 13/10/2020 El Citilab de Cornellà participa a la biennal de pensament, 
entrevista a Lluïsa Guàrdia a Ràdio Cornellà 

Difusió posterior a l’activitat: 

 27/10/2020 Ciutadania activa i implicada, mètode i transdisciplinarietat són 
les claus per millorar les nostres ciutats des dels laboratoris ciutadans, 
reproducció de l’article del PEMB al blog de Coboi Lab 

https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/regio-metropolitana-front-municipal-contra-el-barcelonacentrisme/audio/1076564/
https://aptus.com.ar/ucel-afianza-vinculos-con-instituciones-internacionales/
https://www.ara.cat/especials/mobilitat/sostenible-compartida-mobilitat_1_1054703.html
https://www.ara.cat/especials/mobilitat/?_ga=2.130873167.1914016412.1600201322-556672673.1600201322
https://www.ara.cat/especials/mobilitat/?_ga=2.130873167.1914016412.1600201322-556672673.1600201322
https://www.diaridesabadell.com/2020/09/22/resoldre-la-regio-de-barcelona/
https://www.diaridesabadell.com/2020/09/22/resoldre-la-regio-de-barcelona/
https://www.ccoo.cat/noticies/covid-19/debat-sobre-la-via-laietana-de-barcelona/#.X3MsMmgzbIU
https://www.ara.cat/opinio/mariona-tomas-quina-barcelona-per-al-2050_129_1050323.html
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/10/06/jordi-marti-participa-al-debat-de-la-barcelona-dels-15-a-la-catalunya-dels-45-la-metropoli-repensada/
https://www.citilab.eu/actualitat/2020/10/05/citilab-participa-a-la-biennal-de-pensament-ciutat-oberta-2020-en-el-marc-del-pla-estrategic-metropolita-de-barcelona/
https://www.citilab.eu/actualitat/2020/10/05/citilab-participa-a-la-biennal-de-pensament-ciutat-oberta-2020-en-el-marc-del-pla-estrategic-metropolita-de-barcelona/
https://www.radiocornella.cat/news/id/radiocornella_news_18
http://www.coboilab.cat/ca/blog/2020/ciutadania-activa-i-implicada-metode-i-transdisciplinarietat-son-les-claus-per-a-millorar-les-nostres-ciutats-des-dels-laboratoris-ciutadans/
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08/10/2020 Diputación advierte que ‘es imprescindible’ innovación social para que 
haya un equilibrio entre rural y urbano, article que cita a Oriol Estela Barnet i al 
PEMB a 20 minutos 

09/10/2020 Análisis de la movilidad valenciana: se necesita mucho más tren y 
menos coche, article de Kritin Suleng que cita a Nel·la Saborit com a tècnica del 
PEMB a El País Comunitat Valenciana 

10/10/2020 Què farem amb Barcelona?, article de Maria Sisternas que cita al 
PEMB a el Diari Ara 

14/10/2020 Mataró participarà en l’elaboració del Pla estratègic ‘Barcelona Demà. 
Compromís Metropolità 2030’, nota de premsa de l’Ajuntament de Mataró 

16/10/2020 Mataró torna a reivindicar la zona tarifària 2 pel transport públic, article 
a Mataró Audiovisual  

19/10/2020 Mataró reivindica su integración en la zona tarifaria 2 de transporte, 
article de Fede Cedó a La Vanguàrdia  

22/10/2020 Las viejas mejoras pendientes en el transporte público toman 
posiciones, article de David Guerrero que cita a Nel·la Saborit com a tècnica del 
PEMB a La Vanguàrdia 

Novembre 2020 

Activitat: ‘Wifi, tauletes i covid-19, combatre l’escletxa 
digital en l’educació’ en el marc de l’Smart City Week 
2020 
Promoció prèvia a l’activitat: 

 04/11/2020 Barcelona celebrarà la Smart City Week con más de 30 
actividades online sobre inclusión digital, nota de premsa d’Europa Press 

 11/11/2020 Webinar: ‘Wifi, tauletes i covid-19, combatre l’escletxa digital 
en l’educació’, agenda a Punt TIC de la Generalitat de Catalunya  

 11/11/2020 El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) y el 
diario Ara organizan el debate: “Wifi, tabletes y covid-19, combatir la 
brecha digital en la educación”, dentro de la Smart City Week, agenda a La 
Vanguàrdia 

Difusió posterior a l’activitat: 

 11/11/2020 Expertos urgen a una educación digital y a proteger las TIC 
como bien público, article a La Vanguàrdia  

 11/11/2020 Bretxes digitals i covid-19: participem a la Smart City Week de 
Barcelona, article a la pàgina web de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

 13/11/2020 Les TIC a l’escola no poden ser un luxe, article al suplement 
Criatures del Diari Ara 

20/11/2020 El AMB subvenciona la comunicación del plan estratégico 
metropolitano, article de Jordi Subirana a Metrópoli Abierta 

https://www.20minutos.es/noticia/4410649/0/diputacion-advierte-que-es-imprescindible-innovacion-social-para-que-haya-un-equilibrio-entre-rural-y-urbano/?autoref=true
https://elpais.com/sociedad/2020-10-09/analisis-de-la-movilidad-valenciana-se-necesita-mucho-mas-tren-y-menos-coche.html
https://www.ara.cat/opinio/Que-farem-Barcelona_0_2543145702.html?utm_medium=social&utm_campaign=echobox&utm_source=Twitter#Echobox=1602347393
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2020/mataro-participara-en-l2019elaboracio-del-pla-estrategic-2018barcelona-dema-compromis-metropolita-20302019
https://mataroaudiovisual.cat/noticia/societat/matar%C3%B3-torna-reivindicar-la-zona-tarif%C3%A0ria-2-pel-transport-p%C3%BAblic
https://www.lavanguardia.com/local/maresme/20201019/484166836129/mataro-reivindica-zona-tarifaria-2-transporte.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201022/484218487936/viejas-mejoras-pendientes-transporte-publico-toman-posiciones.html
https://www.europapress.es/catalunya/barcelona-economias-00982/noticia-barcelona-celebrara-smart-city-week-mas-30-actividades-online-inclusion-digital-20201104145618.html
https://punttic.gencat.cat/esdeveniment/webinar-wifi-tauletes-i-covid-19-combatre
https://www.lavanguardia.com/vida/20201110/49391464259/miercoles-11-de-noviembre-de-2020.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201110/49391464259/miercoles-11-de-noviembre-de-2020.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20201111/49407319590/expertos-urgen-a-una-educacion-digital-y-a-proteger-las-tic-como-bien-publico.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://ferrerguardia.org/activitats/noticies/891-bretxes-digitals-covid-19-participem-smart-city-week-de-barcelona
https://criatures.ara.cat/escola/tic-escola-no-luxe_1_1005400.html
https://criatures.ara.cat/escola/tic-escola-no-luxe_1_1005400.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/subvenciona-comunicacion-plan-estrategico-metropolitano_33373_102.html


2020 – Memòria d’activitats – 01/06/2021   98 
 

Desembre 2020 

Consell General del PEMB 
Promoció prèvia a l’activitat: 

 03/12/2020 Barcelona Demà: retos y misiones para la metrópoli del 2030, 
agenda a Donostia Futura  

Repercussió posterior a l’activitat:  

 03/12/2020 La región metropolitana elaborarà un nuevo plan estratégico 
con Horizonte 2030, teletip a Europa Press 

 03/12/2020 La regió metropolitana aprova el full de ruta per al pla 
estratègic de la pròxima dècada, article d’Eugènia Cardona al Diari Ara 

 03/12/2020 Barcelona y su entorno aspiran a levantar 100.000 pisos 
sociales en 10 años, article de Carlos Márquez Daniel a El Periódico 

 03/12/2020 Plan Estratégico Metropolitano dibujará la Barcelona de 5 
millones habitantes, article a La Vanguardia 

 03/12 /2020 La Barcelona metropolitana del futuro será cuatro veces más 
grande, article d’Elisabet González a Metropoli Abierta  

 03/12/2020 Núria Marín defensa una metròpoli “justa, cohesionada i 
sostenible” al 14è Consell General del Pla Estratègic Metropolità, article 
d’Anna San Ambrosio a la pàgina web de la Diputació de Barcelona 

 04/12/2020 La Barcelona Real se plantea elevar sus competencias, article 
de Raúl Montilla a La Vanguardia 

 04/12 /2020 Nico Roig i Martí Sales versionen ‘La Rumba de Barcelona’ de 
Gato Pérez, article al Diari de Barcelona  

 22/12/2020 Un projecte megaregional per a la Barcelona de Demà, article 
d’Albert Orta a Catalunya Plural 

Reunió entre l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i l’acalde 
de Mataró, David Bote  

 15/12/2020 Terrassa y Mataró suman fuerzas en la reivindicación para la 
reforma de la zona tarifaria de transporte público, nota de premsa de 
l’Ajuntament de Terrassa 

 15/12/2020 Terrassa y Mataró (Barcelona) harán frente común para 
reformar las tarifes del transporte público, nota de premsa a Europa Press 

 15/12/2020 a partir del teletip de l’Agència EFE: Mataró y Terrassa suman 
fuerzas para exigir formar parte de zona tarifaria 2, aparicions a: 
o La Vanguàrdia  
o El Periódico de Catalunya 

 15/12/2020 Terrassa y Mataró reivindicant pasar a ser zona 2 del sistema 
tarifario del transporte público, nota de premsa a Catalunya Press 

 15/12/2020 Terrassa y Mataró exigen la reforma de la zona tarifaria del 
transporte público, article de Fernando Baquero a Crónica Global de El 
Español 

27/12/2020 Barcelona: leves briznas de optimismo, editorial de Miquel Molina a La 
Vanguàrdia 

https://www.donostiafutura.com/es/agenda/barcelona-dema-retos-y-misiones-para-la-metropoli-del-2030
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-region-metropolitana-barcelona-elaborara-nuevo-plan-estrategico-horizonte-2030-20201203154204.html
https://www.ara.cat/societat/Barcelona-busca-adaptar-se-reptes-actualitat_0_2574942720.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201203/barcelona-pone-en-marcha-el-plan-estrategico-metropolitano-10101711
https://www.lavanguardia.com/politica/20201203/49858869779/plan-estrategico-metropolitano-dibujara-la-barcelona-de-5-millones-habitantes.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/barcelona-metropolitana-futuro-mas-grande_33959_102.html
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/n%C3%BAria-mar%C3%ADn-defensa-una-metr%C3%B2poli-justa-cohesionada-i-sostenible-al-14%C3%A8-consell-general-del-pla-estrat%C3%A8gic-metropolit%C3%A0
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20201204/49863471745/barcelona-real-plantea-elevar-sus-competencias.html
https://www.diaridebarcelona.cat/w/nico-roig-marti-sales-rumba-catalana-gato-perez?redirect=%2F
https://catalunyaplural.cat/ca/un-projecte-megaregional-per-a-la-barcelona-de-dema/
https://www.terrassa.cat/es/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-terrassa-i-mataro-sumen-forces-en-la-reivindicacio-per-la-reforma-de-la-zona-tarifaria-de-transport-public?_101_INSTANCE_KdWYOJc3Om98_lang=es?terrassaseotitle=Terrassa%20y%20Matar%C3%B3%20suman%20fuerzas%20en%20la%20reivindicaci%C3%B3n%20para%20la%20reforma%20de%20la%20zona%20tarifaria%20de%20transporte%20p%C3%BAblico
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-terrassa-mataro-barcelona-haran-frente-comun-reformar-tarifas-transporte-publico-20201215143317.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20201215/6123803/mataro-terrassa-suman-fuerzas-exigir-formar-parte-zona-tarifaria-2.html
https://www.elperiodico.com/es/mataro/20201218/mataro-terrassa-suman-fuerzas-exigir-11396288
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/2200899/terrassa-mataro-reivindican-pasar-zona-2-sistema-tarifario-transporte-publico
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/terrassa-mataro-reforma-tarifas-transporte-publico_420333_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/terrassa-mataro-reforma-tarifas-transporte-publico_420333_102.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20201227/6149097/barcelona-tecnologia-cultura-brotes-verdes-consenso.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20201227/6149097/barcelona-tecnologia-cultura-brotes-verdes-consenso.html
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Desembre 2020 CLATPU 2021 llegará a Monterrey en marzo, article que cita Oriol 
Estela Barnet i Nel·la Saborit com a membres del PEMB al número de desembre 
de Pasajero 7 (pàgina 14) 

23.3. Les polítiques alimentàries i el PEMB als 
mitjans de comunicació 

Carta Alimentària de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
10/06/2020 Estrategias para la transformación del modelo alimentario. Aprendizajes 
del impacto de la COVID-19, Article de Ricard Espelt al Blog de los estudios de 
Economia y Empresa de la UOC  

22/07/2020 Adhesió del CECBLL a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana, 
article de Neus Ribas a la pàgina del CECBLL 

Obrim adhesions a la CARM 
 16/10/2020 Terrassa s’adhereix a la Carta Alimentària de la Regió 

Metropolitana de Barcelona, article a Món Terrassa 
 16/10/2020 Celebrem el Dia Mundial de l’Alimentació, article de Laura 

Batlle-Bayer a ESCI UPF News 
 27/10/2020 Mollet s’adhereix a la Carta Alimentària per un sistema 

alimentari més sostenible, peça informativa a Vallès Visió 
 27/10/2020 El Ayuntamiento de Mollet es uno de los primeros consistorios 

que se adhiere a la Carta Alimentaria por un sistema alimentario más 
sostenible, article a molletvalles.cat 

 28/10/2020 L’AMB se suma al primer acord entre el sector públic, 
empreses i organitzacions socials que aposta per un sistema alimentari 
més just, net i saludable, nota de premsa de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
o Ressò al butlletí digital núm. 687 de novembre de 2020 de la 

Federació de Municipis de Catalunya 
 29/10/2020 Pilar Díaz: “Un cop més, des del món local, prenem la iniciativa 

per pal·liar el greu impacte social i econòmic de les mesures restrictives 
del Govern català en l’hostaleria i la restauració”, nota de premsa de la 
Diputació de Barcelona 

 06/11/2020 Mollet un dels primers consistoris que s’adhereix a la Carta 
Alimentària per un sistema alimentari més sostenible, article a 
sostenible.cat 

 11/11/2020 La Diputació de Barcelona elaborarà programes sobre 
alimentació sostenible, en cooperació amb ajuntaments, article a 
sostenible.cat  

http://www.pasajero7.com/wp-content/uploads/2020/12/DIC-ENE-2020-21-P7-.pdf
https://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/la-transformacion-del-modelo-alimentario-covid-19/
https://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/la-transformacion-del-modelo-alimentario-covid-19/
https://www.cecbll.cat/index.php/2020/07/22/adhesio-del-cecbll-a-la-carta-alimentaria-de-la-regio-metropolitana/
https://monterrassa.cat/societat/terrassa-sadhereix-carta-alimentaria-regio-metropolitana-barcelona-97264/
https://www.esciupfnews.com/2020/10/16/alimentacio-dia-mundial/
https://www.vallesvisio.cat/mollet-sadhereix-a-la-carta-alimentaria-per-un-sistema-alimentari-mes-sostenible/
https://www.molletvalles.cat/continguts-es-es/actualitat-es-es/notcies-es-es/show/4191
https://www.amb.cat/es/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-se-suma-al-primer-acord-entre-sector-public--empreses-i-organitzacions/9920265/11696
https://www.amb.cat/es/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/detall/-/notapremsa/l-amb-se-suma-al-primer-acord-entre-sector-public--empreses-i-organitzacions/9920265/11696
http://butlletins.fmc.cat/index.asp?opc=100&ID=297
https://www.diba.cat/es/web/psc-cp/-/pilar-d%C3%ADaz-un-cop-m%C3%A9s-des-del-m%C3%B3n-local-prenem-la-iniciativa-per-pal%C2%B7liar-el-greu-impacte-social-i-econ%C3%B2mic-de-les-mesures-restrictives-del-govern-catal%C3%A0-en-l-hostaleria-i-la-restauraci%C3%B3-
https://www.sostenible.cat/node/124181
https://www.sostenible.cat/node/124195
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Barcelona Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 2021 
Durant el 2020 molts han estat els mitjans de comunicació que s’han fet ressò de 
que Barcelona serà Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible el 2021. En aquest 
recull només apareixen aquelles notícies i articles que mencionen de manera 
explícita o bé el Pla Estratègic Metropolità o bé la Carta Alimentària de la Regió 
Metropolitana 

04/07/2020 Capitalitat de l’Alimentació Sostenible, nota de premsa de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona  

Setembre de 2020 Preparem els actes per a “Barcelona Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 2021”, nota de premsa que menciona el PEMB de 
l’Ajuntament de Barcelona 

05/11/2020 Barcelona posa sobre la taula el model alimentari, article de Xavi 
Datzira a El Periódico  

05/11/2020 Especial La Alimentación en Barcelona diversos articles i entrevistes a 
La Vanguàrdia 

Presentació oficial de Barcelona Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible 

 02/12/2020 Barcelona despega como capital mundial 2021 de la 
alimentación sostenible, article de Patricia Castán a El Periódico 

 05/12/2020 Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, article 
a sostenible.cat 

 09/12/2020 Malbaratament alimentari, dietes saludables i cor Vivaldi, peça 
informativa a La Metro de RTVE 

 

https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/noticies/detall/-/noticia/capitalitat-de-l-alimentacio-sostenible/9429778/11696
https://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/noticies/detall/-/noticia/capitalitat-de-l-alimentacio-sostenible/9429778/11696
https://ajuntament.barcelona.cat/mes-a-mes/noticia/alimentacio-sostenible_b85/
https://www.elperiodico.cat/ca/mes-barcelona/20201105/barcelona-capital-alimentacion-sostenible-8181743
https://www.lavanguardia.com/especial/local/20201105/20201105-capital-alimentacion-sostenible-ajuntament-barcelona/index.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201202/barcelona-capital-mundial-2021-alimentacion-sostenible-8230979
https://www.sostenible.cat/node/124318
https://www.rtve.es/play/videos/la-metro/metro-malbaratament-alimentari-dietes-saludables-cor-vivaldi/5734446/?media=tve
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Reptes 2021 
1. Impulsar els espais participatius del procés 

"Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030" 

2. Assolir les 500 organitzacions en el mapa d'actors 
del procés 

3. Contribuir a l'èxit de Barcelona Capital Mundial de 
l'Alimentació Sostenible 

4. Superar el centenar d'organitzacions adherides a 
la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de 
Barcelona 

5. Identificar i defensar els principals projectes que 
tinguin abast de regió metropolitana que optin a 
finançament NextGenerationEU 

6. Integrar plenament l'operativa híbrida (presencial-
remota) en el funcionament del PEMB i les seves 
activitats 

 

On pots trobar el PEMB? Com 
pots formar-ne part? 
A la pàgina web del PEMB 

A la pàgina web del procés participatiu de Barcelona Demà: 
barcelonadema-participa 

A les xarxes socials: Twitter i LinkedIn 

Al butlletí mensual del PEMB. Subscriu-t’hi! 

Al correu electrònic: plaestrategic@pemb.cat 

A l’adreça: Canòdrom – Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica. 
C/ Concepció Arenal 165. 08027 Barcelona 

https://pemb.cat/
https://barcelonadema-participa.cat/
https://twitter.com/pembarcelona
https://www.linkedin.com/company/11257078
https://pemb.us3.list-manage.com/subscribe?u=6f6487af866c2eb25cf694147&id=52a3b2421c&utm_source=web&utm_medium=Banner&utm_campaign=Banner%20central%20butllet%C3%AD
mailto:plaestrategic@pemb.cat
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Al telèfon: 933 187 051 

Si vols formar part del procés participatiu Barcelona Demà: 
només cal que et registris a barcelonadema-participa i comprovis 
que la teva organització es troba al mapa d’actors! Si no, 
automapeja’t! 

Si la teva organització vol adherir-se a la Carta Alimentària de la 
Regió Metropolitana, només has d’omplir el formulari! 

Si vols formar part del Consell General del PEMB, descarrega’t la 
sol·licitud d’adhesió i envia-la al correu electrònic 
plaestrategic@pemb.cat 

 

https://barcelonadema-participa.cat/
https://barcelonadema-participa.cat/processes/mapa-actors/f/63/
https://pemb.cat/ca/projectes-estrategics/carta_alimentaria_metropolitana/adhesions/
https://pemb.cat/ca/estatic/consell_general/14/
https://pemb.cat/ca/estatic/consell_general/14/
mailto:plaestrategic@pemb.cat
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