
  
 
 

Informe PEMB – març 2022 

1. PROCÉS BARCELONA DEMÀ 

Un cop acabats els cicles metropolitans que es van desenvolupar en el decurs del 

2021, s’ha dedicat el primer trimestre del 2022 al treball intern per tal d’avançar en 

la formulació de missions del compromís metropolità 2030. 

Aprofitant l’estada de Mariana Mazzucato a Barcelona, el 14/2 es va fer una 

reunió conjunta - que va comptar amb la presència de l’alcaldessa - amb l’equip 

del comissariat del procés. L’objectiu d’aquesta trobada era la d’explicar-li els 

avanços que s’havien fet en el procés Barcelona Demà i resoldre dubtes 

metodològics. Poc després, el 22/02, Ryan Bellinson, membre de l’equip de 

Mazzucato a l’Institute for Innovation and Public Purpose (UCL-IIPP) ens va 

exposar a través d’una trobada en línia un cas pràctic: el de Great Manchester, 

amb similituds amb el procés Barcelona Demà (resum de la sessió amb Ryan 

Bellinson). 

En paral·lel, s’ha estat treballant en la proposta de missions - que us 

presentarem properament – que pertanyen als àmbits següents: alimentació, 

habitatge i subministraments essencials, mobilitat, emergència climàtica, cohesió 

territorial, model productiu, salari digne i participació cultural. 

Per tal que ens ajudin a definir les missions, les palanques, els vectors i els 

indicadors s’ha creat un grup de treball específic per a cadascuna de les 

missions: 12/15 persones expertes en la matèria objecte de debat que, a més, 

puguin aportar dades significatives. A hores d’ara ja s’han reunit tots els grups de  

treball, almenys en una primera ronda, i s’està acabant de concretar la proposta a 

presentar-vos el proper 25 d’abril. 

Així mateix, el 14/3 es va fer una presentació de les propostes inicials de les 

missions al comissariat per tal rebre feedback i incorporar els seus suggeriments 

abans de continuar amb el procés de concreció de les missions.  

2. ACCIÓ AL TERRITORI  

La vertebració del territori així com la detecció dels reptes compartits dels 

municipis de l’RMB és un dels punts bàsics del procés d’elaboració del nou pla 

estratègic de la Regió Metropolitana de Barcelona tant pel que fa al seu 

plantejament inicial com al contingut dels debats així com la seva realització en 

diferents municipis, que ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

https://pemb.cat/ca/noticies/lequip_de_linstitut_que_dirigeix_mariana_mazzucato_assessora_el_pemb_en_la_preparacio_de_les_missions_del_compromis_metropolita_2030/348/
https://pemb.cat/ca/noticies/lequip_de_linstitut_que_dirigeix_mariana_mazzucato_assessora_el_pemb_en_la_preparacio_de_les_missions_del_compromis_metropolita_2030/348/
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Com a resultat d’aquestes accions, s’han generat un conjunt d’informes que ara 

posem a la vostra disposició: 

⎯ La síntesi de temes tractats i conclusions generals de les sis jornades 

territorials realitzades a Terrassa, Cornellà de Llobregat, Vilafranca del 

Penedès, Mataró, Granollers i Vic. 

⎯ L'informe extens sobre acció al territori,  fruit d'una enquesta realitzada a 

més d’una vintena d'ens locals de l’RMB.. 

⎯ El resum executiu amb els principals resultats d'aquest informe. 

⎯ La presentació d'aquesta síntesi, amb els mapes elaborats arran de les 

mateixes. 

 
El decàleg de qüestions que es desprenen com a prioritàries per al conjunt de 

l’RMB, des del punt de vista de la mostra seleccionada d’ens locals, són:  

1. Assegurar el dret a l’habitatge així com els serveis bàsics de la llar.  

2. Establir estratègies per a l’acompanyament de les tasques de cura, 

tant d’infants com de persones grans, així com de les persones 

migrades.  

3. Augmentar la barreja d’usos als espais urbanitzats a través de la 

reforma i la rehabilitació, així com la densificació de les urbanitzacions. 

4. Millorar la protecció davant d’esdeveniments climàtics extrems 

(inundacions, incendis forestals, etc.) i els de caire estructural 

(regressió del litoral, sequera, etc) derivats del canvi climàtic.  

5. Assegurar la connectivitat intra i intermunicipal amb transport 

públic i facilitar l’ús dels modes de mobilitat activa. 

6. Generar polítiques per tal d’afavorir la descarbonització de les 

mercaderies, el consum i el comerç de proximitat, alhora que es 

redueixen i/o recuperen els residus.  

7. Reconvertir i modernitzar els polígons d’activitat econòmica i 

millorar la informació disponible al respecte.  

8. Establir mecanismes per a la capacitació i formació professional de 

les persones amb oficis o competències obsoletes, i ampliar els 

programes de formació professional dual.  

9. Renovar o actualitzar els equipaments, les formes de gestió i els 

continguts en matèria cultural al conjunt de l’RMB.  

10. Dotar de major permeabilitat la participació ciutadana tant a nivell 

metropolità, com a través de centres cívics, biblioteques o espais 

cívics vincula els barris. 

 

 

3. POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES 

Després de l’impuls que es va donar a les adhesions a la Carta Alimentària de la 

Regió Metropolitana així com els projectes associats, coincidint amb la 

celebració de la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible a Barcelona, el nombre 

d’adhesions a la CARM es manté estable (103) així com els projectes (30). Està 

previst fer més accions properament. 

Durant el primer trimestre del 2022 s’ha continuat treballant vers la transformació 

del model alimentari a l’RMB des de diferents àmbits: 

https://pemb.cat/public/docs/1408_yx_20220216_informe_jornades_territorials.pdf
https://pemb.cat/public/docs/1408_yx_20220216_informe_jornades_territorials.pdf
https://pemb.cat/public/docs/1409_9t_memoria_accio_al_territori_rmb_pemb_diba.pdf
https://pemb.cat/public/docs/1407_2b_sintesi__resum_executiu_accio_al_territori_bcn_dema_211102_diba.pdf
https://pemb.cat/public/docs/1406_de_presentacio_accio_al_territori_set2021_diba.pdf
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⎯ El 26/01 es va presentar la Carta Alimentària de Barcelona en la 

conferència El paper de la societat civil en la confecció de sistemes 
alimentaris sostenibles, organitzat pel Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), com a exemple de 

procés participatiu. L’objectiu d’aquesta sessió era la d’explorar la 

importància de l’impuls ciutadà en la bona governança dels sistemes 

alimentaris i en les polítiques que els configuren. 

⎯ Com a continuació de la trobada dels municipis metropolitans en el marc 

del 7è Forum de Milà, l’11/02 es va convocar una reunió de seguiment 

amb PRODECA, l’AMB i el PEMB a la qual es va convidar a participar a 

les diputacions de Catalunya. 

⎯ Com a membre de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada 

(XXDD) de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva que en la reunió 

plenària del 17/02 va fer una valoració de l’informe impulsat per la xarxa 

La crisi alimentària i la resposta de la ciutat de Barcelona, així com 

la vinculació de la xarxa al Challenge Barcelona. 

⎯ En el marc del VII Fòrum del Pacte de Milà i per aconseguir un major 

impacte polític te cara a la COP 26 a Glasgow, s’ha creat una eina que 

pretén aglutinar i sumar compromisos de política alimentària per part 

de les ciutats que permeten enfrontar l’emergència climàtica. El 22/03 es 

va presentar aquesta eina que permet visibilitzar un seguit d’accions amb 

què les ciutats es comprometen a emprendre fins al 2030 així com els 

beneficis socio-ecològics derivats d’aquestes accions. Aquesta eina 

permet visibilitzar i fer palanca per emprendre accions que ajudin a 

combatre l’emergència climàtica.   (+ informació) 

4. ANNEX: ARTICLES D’INTERÈS 

⎯ El Vallès, territori estratègic per a la metròpoli. El 9 Nou (11/01/2022) 

⎯ Accés a l’habitatge: el repte d’una resposta metropolitana. Diari Ara 

(12/01/2022) 

⎯ Territori estratègic per a la metrópoli: el Vallès. Diari de Terrassa 

(14/01/2022) 

⎯ L’Ajuntament inicia el procés per a l’elaboració de l’Estratègic 

d’Alimentació Sostenible Barcelona 2030. Servei de Premsa de 

l’Ajuntament de Barcelona (19/01/2022) 

⎯ Prosperidad e igualdad, el reto de la ciudad contemporánea. El País 

(01/02/2022) 

⎯ El Ayuntamiento de Barcelona critica la falta de vivienda asequible. 

Metrópoli Abierta (04/02/2022) 

⎯ Mariana Mazzucato: “Es una equivocación pensar que las instituciones 

públicas solo sirven para corregir los errores del mercado”. La Voz 

Medina Digital (05/02/2022) 

⎯ Stop bla, bla, bla. El País (06/02/2022) 

⎯ La Agenda Urbana como modelo de sostenibilidad y desarrollo equitativo, 

eje de las jornadas de formación de la FAMP. Europapress (09/02/2022) 

⎯ Alguns barris metropolitans no han gaudit del progrés de Barcelona. El 

Crític (16/02/2022) 

⎯ El Maresme, territori estratègic per a la metròpoli. Capgròs (16/02/2022) 

⎯ El PEMB participa en la constitució del fòrum social metropolità que 

abordarà els reptes socials de l’RMB. Web del PEMB (25/03/2022) 

 

https://www.sostenible.cat/acte/conferencia-el-paper-de-la-societat-civil-en-la-confeccio-de-sistemes-alimentaris-sostenibles-1
https://www.sostenible.cat/acte/conferencia-el-paper-de-la-societat-civil-en-la-confeccio-de-sistemes-alimentaris-sostenibles-1
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2021/12/Informe_crisi_alimentaria_resposta_Barcelona.pdf
https://thebcnchallenge.org/
https://el9nou.cat/valles-oriental/opinio/el-valles-territori-estrategic-per-a-la-metropoli/
https://www.arabalears.cat/opinio/acces-habitatge-repte-resposta-metropolitana-oriol-estela_129_4238158.html
https://www.diarideterrassa.com/opinion/2022/01/14/territori-estrategic-per-a-la-metropoli-el-valles/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/01/19/lajuntament-inicia-el-proces-per-a-lelaboracio-de-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-2/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/01/19/lajuntament-inicia-el-proces-per-a-lelaboracio-de-lestrategia-dalimentacio-sostenible-barcelona-2030-2/
https://elpais.com/planeta-futuro/seres-urbanos/2022-02-01/prosperidad-e-igualdad-el-reto-de-la-ciudad-contemporanea.html
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/ayuntamiento-barcelona-critica-falta-vivienda-asequible_49400_102.html
https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2022/02/mariana-mazzucato-es-una-equivocacion-pensar-que-las-instituciones-publicas-solo-existen-para-corregir-los-errores-del-mercado/
https://www.lavozdemedinadigital.com/wordpress/2022/02/mariana-mazzucato-es-una-equivocacion-pensar-que-las-instituciones-publicas-solo-existen-para-corregir-los-errores-del-mercado/
https://elpais.com/opinion/2022-02-06/stop-bla-bla-bla.html
https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-agenda-urbana-modelo-sostenibilidad-desarrollo-equitativo-eje-jornadas-formacion-famp-20220209104409.html
https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-agenda-urbana-modelo-sostenibilidad-desarrollo-equitativo-eje-jornadas-formacion-famp-20220209104409.html
https://www.elcritic.cat/entrevistes/oriol-estela-alguns-barris-metropolitans-no-shan-beneficiat-mai-del-progres-de-barcelona-118457?s=09
https://www.capgros.com/actualitat/maresme/maresme-territori-estrategic-metropoli_805852_102.html
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_participa_en_la_constitucio_del__forum_social_metropolita_que_abordara_els_reptes_socials_de_lrmb/347/
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_participa_en_la_constitucio_del__forum_social_metropolita_que_abordara_els_reptes_socials_de_lrmb/347/
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