
  
 
 

Informe PEMB – juliol 2022 

1. ÒRGANS DE GOVERN I CONSULTIUS 

Els canvis que s’han produït en la composició dels òrgans de govern i consultius 

del PEMB des del darrer informe han estat els següents:  

Consell Rector:  

⎯ Jaume Guardiola ha substituït Javier Faus en la presidència del Cercle 

d’Economia.  

 Comissió Territorial:  

⎯ Alba Barnusell ha substituït Josep Mayoral en l’alcaldia de Granollers. 

⎯ Mireia Dionisio ha substituït Josep Monràs en l’alcaldia de Mollet. 

En tots els casos, la renovació de càrrec és automàtica ja que no necessita la 

validació del Consell Rector del PEMB.  

 

2. COMPROMÍS METROPOLITÀ 2030 

Un cop aprovades les missions per part del Consell Rector el passat 12 de maig, 

l’oficina de coordinació del PEMB ha continuat treballant en diferents línies: 

Presentacions 

⎯ El coordinador general, Oriol Estela Barnet, s’ha reunit amb totes les 

entitats membres de la Comissió Executiva del PEMB amb un doble 

objectiu. Per una banda, fer una posada al dia de l’evolució del 

Compromís Metropolità 2030 i per una altra convidar-los a presentar 

projectes que encaixin en el plantejament del nou pla, d’acord amb la 

formulació de les vuit missions que s’adjunta.  

 

⎯ Així mateix, s’ha presentat el Compromís al territori i s’ha fet 

extensiva la invitació a proposar projectes a través del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental i del Consell Comarcal del Maresme. 

També s’ha mantingut una reunió amb la delegació del govern al 

Penedès. La presentació a través del Consell Comarcal del Baix 
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Llobregat s’ha ajornat per falta de quorum i s’està pendent de la 

presentació a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

Així mateix, s’ha presentat el Compromís Metropolità 2030 a altres ciutats:  

⎯ Madrid: En la seva intervenció al debat “Els reptes de la ciutat al segle 

XXI” celebrat el juny en el marc del Foro de las Ciudades Madrid 2022 a 

IFEMA, el coordinador general del PEMB va destacar la necessitat de 

reconèixer les realitats metropolitanes a nivell institucional i dotar-les de 

recursos. 

 

⎯ Katowice (Polònia): El PEMB ha format part de la delegació que va viatjar 

el juny a Katowice (Polònia) per participar en les activitats de l'stand 

Catalonia 2050 —coordinat per l'INCASÒL amb la participació de l'AMB, 

l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona— en el marc 

del World Urban Forum (WUF11). En aquesta trobada bianual que en 

aquesta edició s’ha titulat ‘Transformant les nostres ciutats per un futur 

urbà millor', es va presentar el Compromís Metropolità. 

 

⎯ Estambul, El coordinador general ha participat en una taula rodona amb 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Metròpolis i representants d’altres 

ciutats - prèvia a la presentació pública del nou pla estratègic metropolità 

Istanbul Vizion 2050 - en què s’ha tractat sobre el rol de les ciutats en la 

sostenibilitat global. En la seva intervenció, el coordinador va destacar la 

complexitat de la governança metropolitana i quina aportació hi poden fer 

els plans estratègics.  

  

Incorporació de projectes al Compromís Metropolità  

  

Durant els mesos de juny i juliol, s’ha iniciat la darrera fase del procés Barcelona 

Demà en la qual -– a més de presentar, validar i tancar els esquemes de cada 

missió  -– s’ha treballat en la identificació de projectes alineats amb el 

Compromís Metropolità 2030.  

Per a la selecció dels projectes s’ha tingut en compte que complissin, en major o 

menor grau, els següents criteris:  

 

  

  

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_situa_la_necessitat_de_reconeixer_les_realitats_metropolitanes_a_nivell_institucional_i_dotarles_de_recursos_al_foro_de_las_ciudades_madrid_2022/352/
https://www.ifema.es/foro-ciudades/horario-actividades/agenda
https://www.ifema.es/foro-ciudades/horario-actividades/agenda
https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_presenta_el_compromis_metropolita_2030_al_11e_world_urban_forum_celebrat_a_katowice_polonia_aquest_mes_de_juny/355/
https://wuf.unhabitat.org/%22%20/t%20%22_blank%22%20/o%20%22World%20Urban%20Forum
https://pemb.cat/ca/noticies/el_coordinador_general_del_pemb_oriol_estela_barnet_participa_en_la_presentacio_publica_del_pla_estrategic_metropolita_istanbul_vizion_2050/357/
https://vizyon2050.istanbul/en
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La tria de projectes s’ha fet a través de les reunions mantingudes amb els òrgans 

de govern, consultius i agents territorials, com s’ha esmentat abans. En aquesta 

selecció també hi han participat les entitats que han format part dels diferents 

grups de treball que han contribuït a definir les missions així com les 

organitzacions que formen part del mapa d’actors del procés Barcelona Demà.  

Fins al moment, s’han recopilat més de 300 projectes i s’ha contactat amb les 

persones responsables per convidar-los a formar part del Compromís Metropolità. 

Properament es publicarà al nou web del Compromís una trentena de projectes, 

en representació de les palanques de les missions. Més endavant, es publicarà la 

resta.  

Aquesta cerca de projectes no finalitzarà amb la presentació del Compromís sinó 

que s’ha plantejat l’opció de mantenir obert el procés d’incorporació de tal 

manera que esdevingui un mapa actualitzat de projectes alineats amb el 

Compromís metropolità 2030.  

Reunió amb el Comissariat 

Com s’ha fet de forma periòdica durant el procés Barcelona Demà, el 5 de juliol 

es va reunir l’equip del Comissariat. L’objectiu de la reunió era presentar-los les 

formulacions definitives de les vuit missions que formaran part del Compromís 

Metropolità 2030, un cop acabades les reunions amb els grups de treball 

corresponents.  

Governança 

Atès les diferents necessitats i reptes sorgits durant el procés Barcelona Demà 

sobre la coordinació d'institucions i entitats de l'RMB - és a dir, la governança 

metropolitana- es va considerar que mereixien un tracte conjunt i transversal.  

Per aquest motiu es va crear un grup d'acadèmics i professionals del món 

polític-administratiu versats en la matèria per revisar les necessitats i 

propostes sorgides, i treballar-les en una proposta conjunta que s’adjunta en 

aquest informe. En ella trobareu tant propostes de governança de polítiques 

sectorials com propostes d'instruments transversals (relacionats amb el 

planejament i l'ordenació territorial). 

Gira territorial i acte de cloenda  

Durant aquests mesos també s’ha estat treballant en l’organització de la gira 

territorial que es farà durant la segona quinzena de setembre. L’objectiu de la 

gira és reforçar la dimensió territorial del nou pla i presentar cadascuna de les 

missions en un municipi diferent d’acord amb el següent calendari. 

⎯ 13/09 Missió economia innovadora i inclusiva: Martorell  

⎯ 16/09. Missió nivells de renda suficients: Santa Coloma de Gramenet  

⎯ 19/09. Missió emergència ambiental i climàtica: Vilanova i la Geltrú  

⎯ 20/09. Missió habitatge adequat: Mollet del Vallès  

⎯ 23/09. Missió alimentació saludable: Mataró  

⎯ 27/09. Missió mobilitat sostenible i segura: Santa Perpètua de 

Mogoda  

⎯ 29/09. Missió cohesió territorial: El Prat de Llobregat  

⎯ 30/09. Missió vitalitat cultural: Rubí  
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S’ha convocat un concurs públic per a l’organització i producció de la gira territorial 

que ha guanyat Intermedia. 

Els actes d’aquesta gira que es faran en horari de matí constaran de dues parts: 

⎯ Una més institucional en què intervindran l’alcalde o alcaldessa del 

municipi, el/la representant de la Diputació de Barcelona, el president de 

la Comissió Executiva del PEMB i altres autoritats vinculades a la 

temàtica de cadascuna de les missions.  

⎯ A continuació, es presentaran alguns projectes relacionats i es farà una 

activitat de caire més lúdic adreçada a la ciutadania.  

Totes les presentacions comptaran amb un padrí o padrina que serà una persona 

de la zona, amb perfil mediàtic, vinculada a la missió corresponent. 

Com a cloenda de la gira territorial, el 7 d’octubre, a les 17,30h, es farà l’acte de 

presentació pública del Compromís Metropolità als Jardins de Can Lima, al 

voltant de la casa sostenible TO, ubicada dins del Campus EEBE-UPC a Sant 

Adrià del Besòs.  

Aquest acte - del qual us informarem més endavant - tindrà una dimensió artística 

a través de la música, el teatre i la dansa i una altra de caire més institucional. 

 

3. POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES  

Visita a la seu d’Inditex (Arteixo) 

El mes de maig, una delegació del PEMB va visitar les instal·lacions de la seu 

d’Inditex a Arteixo per conèixer el model de sostenibilitat alimentària 360 que 

han implementat en el menjador col·lectiu que serveix més de 4.400 menús diaris 

amb aliments de proximitat, ecològics i de temporada. Un projecte del tot 

alineat amb la missió d’alimentació saludable del Compromís Metropolità 2030. 

Diversos productors locals de la regió metropolitana de Barcelona, representants 

de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Vallès Occidental, van 

participar en aquesta visita que tenia com a objectiu conèixer de primera mà el 

projecte i veure la possibilitat de replicar el model a l’RMB. 

Sessió plenària de la Xarxa pel Dret a una Alimentació 
Adequada (XDAA)  

En la darrera sessió plenària de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de 

l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva es va visitar les instal·lacions de la 

Botiga del Prat, un projecte que uneix alimentació sostenible, atenció i integració 

de col·lectius desafavorits.  

Es va aprofitar la trobada per presentar la formulació definitiva de la missió 

d’alimentació saludable i es va convidar els i les assistents a la sessió a  

presentar projectes que encaixin amb el plantejament del Compromís Metropolità 

2030. 

https://pemb.cat/ca/noticies/el_pemb_visita_amb_una_delegacio_de_la_regio_metropolitana_el_menjador_sostenible_360_a_la_seu_dinditex/351/
https://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa15.html
https://www.elprat.cat/LaBotiga
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4. COMUNICACIÓ 

En aquests moments, el departament de comunicació del PEMB està treballant en 

la construcció del web del Compromís Metropolità 2030 que es publicarà al 

setembre, abans de l’acte de cloenda del 7 d’octubre.  

També s’està treballant en la creació del relat, el grafisme online i offine i els 

diferents vídeos que acompanyaran la presentació i en l’elaboració dels diferents 

dossiers de presentació, tant el del Compromís Metropolità 2030 com el de 

premsa i altres materials explicatius i de suport per les entitats i organitzacions 

que estiguin interessades a formar-ne part.  

 

5. ANNEX. Articles d’interès 

El desenvolupament del procés Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030 ha 

despertat gran interès per part dels mitjans de comunicació. Per aquest motiu, 

són nombroses les referències que en fan els mitjans; bé a través d’entrevistes o  

d’articles d’opinió. 

- 25/03/2022 Urbanisme.amb.cat (Web del PDU): ‘El PDU Metropolità 
participa al procés Barcelona Demà’  

- 11/04/2022 Revista de Prensa. Una ventana abierta al mundo político y 
social: ‘Gobernar la ciudad’. Article de Jordi Martí  

- 25/04/2022 La Vanguàrdia: ‘El Vallès enseña músculo’. Article de 
Paloma Arenós sobre Fem Vallès  

- 04/05/2022 El Mundo: ‘Por las ciudades de 15 minutos: urbanismo para 
vivir sin coche’. Article de Carlos Fresneda.  

- 15/05/2022 La Vanguàrdia: ‘Proceso de participación ciudadana para 
avanzar en la Estrategia de alimentación sostenible Barcelona 2030’. 
Article de Neus Palou.  

- 16/05/2022 El Periódico: ‘Así serà el proceso de participación 
ciudadana para la Estrategia de alimentación sostenible’. Redacció.  

- 28/05/2022 Via Empresa: ‘Oriol Estela: ‘La marca Barcelona no la 
discuteix ningú’’. Entrevista de Bernat Bella a Oriol Estela Barnet.   

- 29/05/2022 El Periódico: ‘Cap a la gran Barcelona metropolitana del 
2030’ (català). ‘Hacia la gran Barcelona metropolitana del 2030’ 
(castellà). Peça interactiva. Twitter  

- 31/05/2022 El Crític: ‘És veritat que la pandèmia ha buidat les grans 
ciutats?’. Article de Manel Riu en el marc de la col·laboració de 2021  

- 08/06/2022 Via Empresa: ‘El gran repte de la governança territorial 
catalana’. Article de David Garrofé (Fem Vallès)  

- 13/06/2022 Àgora XTEC: ‘Campiones del Metròpolis FPLab (repte 
PEMB)’. Nota de premsa  

- 19/06/2022 InfoBarcelona: ‘Mil persones participan en el proceso 
ciudadano de la Estrategia de la alimentación sostenible’. Nota de 
premsa Ajuntament de Barcelona  

- 25/06/2022 Diari de Sabadell: ‘Del PEMB a l’organització de 
Catalunya’. Article de Manel Larrosa  

- 28/06/2022 Campiña Digital: ‘Foro NESI presenta la guía hacia las 
“Ciudades de 15 minutos y Territorios de 45 minutos” para promover 
entornos más sostenibles’. Redacció  

https://urbanisme.amb.cat/ca/divulgacio/actualitat/detall/-/noticia/el-pdu-metropolita-participa-al-proces-barcelona-dema/12808586/6724201?_NoticiaSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_eternal=true
https://urbanisme.amb.cat/ca/divulgacio/actualitat/detall/-/noticia/el-pdu-metropolita-participa-al-proces-barcelona-dema/12808586/6724201?_NoticiaSearchListPortlet_WAR_AMBSearchPortletportlet_eternal=true
https://www.almendron.com/tribuna/gobernar-la-ciudad/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220425/8219380/valles-ensena-musculo.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/05/04/626666ddfdddff12918b457b.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/05/04/626666ddfdddff12918b457b.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20220515/8269041/proceso-participativo-alimentacion-sostenible-barcelona.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20220515/8269041/proceso-participativo-alimentacion-sostenible-barcelona.html
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20220516/sera-proceso-participacion-ciudadana-estrategia-13662885
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20220516/sera-proceso-participacion-ciudadana-estrategia-13662885
https://www.viaempresa.cat/territori/estela-ciutats-mitjanes-terrassa-mataro-pais_2167988_102.html?utm_source=Twitter
https://www.viaempresa.cat/territori/estela-ciutats-mitjanes-terrassa-mataro-pais_2167988_102.html?utm_source=Twitter
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/compromis-metropolita-barcelona-2030-sh/index.html
https://www.elperiodico.cat/ca/barcelona/compromis-metropolita-barcelona-2030-sh/index.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/compromiso-region-metropolitana-barcelona-2030-sh/index.html
https://twitter.com/pembarcelona/status/1531219851863375878?s=20&t=YFWhAWr211VlCRr555c3Rg
https://www.elcritic.cat/reportatges/es-veritat-que-la-pandemia-ha-buidat-les-grans-ciutats-131055
https://www.elcritic.cat/reportatges/es-veritat-que-la-pandemia-ha-buidat-les-grans-ciutats-131055
https://www.viaempresa.cat/economia/governanca-territorial-catalana_2168618_102.html?s=09
https://www.viaempresa.cat/economia/governanca-territorial-catalana_2168618_102.html?s=09
https://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/general/campiones-del-metropolis-fplab-repte-pemb/
https://agora.xtec.cat/iesesteveterradas/general/campiones-del-metropolis-fplab-repte-pemb/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/un-millar-de-personas-participan-en-el-proceso-ciudadano-de-la-estrategia-de-la-alimentacion-sostenible_1187695.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/un-millar-de-personas-participan-en-el-proceso-ciudadano-de-la-estrategia-de-la-alimentacion-sostenible_1187695.html
https://www.diaridesabadell.com/2022/06/25/del-pemb-a-lorganitzacio-de-catalunya/
https://www.diaridesabadell.com/2022/06/25/del-pemb-a-lorganitzacio-de-catalunya/
https://campinadigital.me/2022/06/28/foro-nesi-presenta-la-guia-hacia-las-ciudades-de-15-minutos-y-territorios-de-45-minutos-para-promover-entornos-mas-sostenibles/
https://campinadigital.me/2022/06/28/foro-nesi-presenta-la-guia-hacia-las-ciudades-de-15-minutos-y-territorios-de-45-minutos-para-promover-entornos-mas-sostenibles/
https://campinadigital.me/2022/06/28/foro-nesi-presenta-la-guia-hacia-las-ciudades-de-15-minutos-y-territorios-de-45-minutos-para-promover-entornos-mas-sostenibles/
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- 07/07/2022 Ràdio Sabadell 94.6: ‘Els municipis de l’Arc Metropolità es 
reuneixen amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona’. Peça 
informativa  

- 08/07/2022 TV Sabadell: ‘L’Arc Metropolità es reuneix a Sabadell per 
avançar en l’impuls del Pla Estratègic Metropolità’. Peça informativa  

- Recull d’articles on ens mencionen de Fem Vallès  
- 25/07/2022 La Vanguardia: 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220725/8429631/mirar
-adelante.html. Article de l’Oriol Estela Barnet. 

https://radiosabadell.fm/index.php/noticia/els-municipis-de-larc-metropolita-es-reuneixen-amb-el-pla-estrategic-metropolita-de
https://radiosabadell.fm/index.php/noticia/els-municipis-de-larc-metropolita-es-reuneixen-amb-el-pla-estrategic-metropolita-de
https://tvsabadell-valles.cat/arc-metropolita-de-barcelona/larc-metropolita-es-reuneix-a-sabadell-per-avancar-en-limpuls-del-pla-estrategic-metropolita/
https://tvsabadell-valles.cat/arc-metropolita-de-barcelona/larc-metropolita-es-reuneix-a-sabadell-per-avancar-en-limpuls-del-pla-estrategic-metropolita/
https://www.femvalles.cat/category/articles-regio-de-barcelona/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220725/8429631/mirar-adelante.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220725/8429631/mirar-adelante.html
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