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“Barcelona Demà: un procés 
innovador a escala metropolitana 
per donar veu a tothom” 

1. El procés 

Què és “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 
2030”? 

Barcelona Demà és el procés col·lectiu de debat i proposta que ha de portar al 

Compromís Metropolità 2030, un conjunt de missions col·lectives orientades a 

impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació 

urbana en el conjunt de l'RMB en el context d'emergència climàtica i les 

condicions del mon post-pandèmia. 

Quin àmbit territorial inclou? 

L'RMB, en la seva definició habitual, comprèn 7 comarques: Barcelonès, Baix 

Llobregat, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental i Vallès Oriental, 160 

municipis i 5.151.263 habitants (2019). En el cas del procés Barcelona Demà s’hi 

ha incorporat també la resta del territori de la Vegueria del Penedès, és a dir, les 

comarques del Baix Penedès i part de l’Anoia. Aquest serà, doncs, el territori 

objecte de les principals reflexions i d'on provindrà el gruix dels actors participants 

en el procés Barcelona Demà. 

El Compromís Metropolità 2030 serà, d’aquesta manera, el primer pla estratègic 

per a la metròpoli real: la dels 5 milions. 

Què distingeix Barcelona Demà d’altres processos? 

El nou pla estratègic Compromís Metropolità 2030 no serà un pla a l’ús. Serà un 

pla de tercera generació, on el procés participatiu serà clau i s’utilitzaran 

metodologies, enfocaments i eines innovadores. 

Els principals components d’innovació que presenta el procés Barcelona Demà 

són: 

a) La seva concreció en missions 

 

Aquesta manera de fer permet mobilitzar un important nombre de recursos i actors, 

incloent-hi la ciutadana, per treballar de manera col·laborativa. 

La complexitat dels reptes als quals ens enfrontem actualment (i els que vindran en 

el futur) ja no es poden abordar des de l’execució de projectes que compten amb 

un nombre de participants limitat, uns recursos determinats i un horitzó temporal 
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fixat. La idea de “missió” ofereix la possibilitat de mobilitzar la capacitat d’acció i 

transformació d’una gran multiplicitat i varietat d’actors, fins i tot la ciutadania en 

general, de manera que els recursos també es multipliquen i diversifiquen. 

Seguint aquest plantejament, institucions com la Unió Europea, per exemple, es 

plantegen objectius ambiciosos en l'horitzó 2030 com ara arribar a tenir 100 

ciutats sense emissions, netes de gasos d’efecte hivernacle o l’eliminació 

dels plàstics del mar. El Compromís Metropolità 2030, doncs, recollirà aquelles 

missions que siguin adients per a l'escala de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Un exemple de possible missió en el marc del procés Barcelona Demà seria “Fer 

possible l’any 2030 que almenys un terç de la nostra dieta es pugui basar en productes 

de proximitat”. Un objectiu d’aquest tipus implica canvis -i, per tant, polítiques i projectes 

innovadors- en múltiples àmbits: 

▪ Urbanisme i planificació territorial, per definir i protegir els espais de producció. 

▪ Promoció econòmica, per estimular que hi hagi persones, sobretot joves, que 

es vulguin dedicar a l’ofici de pagès/a. 

▪ Mobilitat i logística, per facilitar-ne la distribució. 

▪ Comerç, per fer accessibles els aliments de proximitat a tothom. 

▪ Educació i consum, per acompanyar en el canvi d’hàbits de consum. 

▪ Etc. 

Així mateix, les missions han d’interpel·lar a qualsevol actor metropolità i s’ha de fer 

veure de quina manera tothom pot contribuir a fer possible el seu assoliment. 

b) L’abast territorial: RMB 

 

Aquest procés integra una mirada territorial per garantir que les necessitats i les 

aspiracions de tota l'RMB s'hi vegin reflectides. 

Aquests dimensió territorial és clau per fer front als principals reptes que es 

presenten en un context d’emergència climàtica i del món post-pandèmia, donat 

que a la crisi sanitària caldrà anar-hi sumant també els efectes d’una greu crisi 

econòmica i social d’imprevisibles conseqüències. El paper dels ajuntaments ha 

estat i és, una vegada més, molt important en aquests moments. Però els reptes de 

futur als que ens enfrontem, molts d’ells ja existents abans de la pandèmia, són de 

tal magnitud que requereixen, més que mai, comptar amb espais de col·laboració 

que proporcionin un full de ruta compartit en l’escala de la ciutat real. 

c) La implicació d’un ampli ventall d’actors de tot el territori metropolità 

 

El procés Barcelona Demà posa en valor la diversitat de mirades sobre la 

metròpoli i els seus reptes com a requisit fonamental per trobar noves respostes o 

fer que es posin en marxa les que han quedat només sobre el paper. 

Aquesta diversitat té a veure tant amb el perfil de les persones i les organitzacions 

que hi ha de participar com en la seva vinculació als territoris que composen la 

Regió Metropolitana de Barcelona.  

d) La utilització de diversos instruments per a la participació digital 

 

La participació en el procés Barcelona Demà tindrà un caràcter eminentment 

virtual, no només pels condicionants de la pandèmia, sinó per facilitar que s’hi 

pugui participar des de qualsevol racó de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
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S’utilitzaran, en tot cas, diverses eines i mètodes de facilitació, integrades en la 

plataforma Decidim, per posar a l’abast de tothom les opcions adequades de 

participació. Igualment, s’establiran diverses col·laboracions amb altres institucions 

i organitzacions que realitzaran activitats específiques (presencials o virtuals) que 

ajudaran a enriquir tot el procés. 

També s’ha innovat en l’instrument d’elaboració, recull i presentació del mapa 

d’actors del procés Barcelona Demà. 

e) L’orientació a l’acció; del pla al compromís 

 

Barcelona Demà és un procés que estarà orientat a l’acció i, per tant, no es limitarà 

a formular les missions, sinó que el mateix procés de definició d’aquestes anirà 

acompanyat de la incubació d’aliances i de projectes que permetran assolir-

les. 

Tenint en compte que el PEMB no té capacitat executiva per portar a terme els 

projectes que es defineixin ni tampoc existeix una administració o ens específic que 

tingui l’escala de la Regió Metropolitana de Barcelona com a territori de referència, 

la translació del Compromís Metropolità 2030 a l’acció dependrà precisament del 

grau de compromís adquirit prèviament pels actors participants, i per això resulta 

tan important la manera com s’enfoca aquest procés participatiu. 

 

Un nou relat: diferents mirades sobre una mateixa 
metròpoli 

Per desenvolupar l’objectiu central del Compromís Metropolità 2030, proposem 

treballar sobre la base de sis mirades diferents sobre la metròpoli, que són 

diferents mirades que apliquem a la realitat de la regió metropolitana per a 

analitzar-la i extreure’n els principals reptes de futur. Aquestes mirades suposen 

l'organització temàtica i d'enfocament dels continguts de Barcelona Demà. Són les 

següents: 

⎯ Metròpoli resilient: amb els recursos bàsics garantits, més saludable i 

adaptable davant les incerteses. 

Inclou aquests àmbits: 

▪ Emergència climàtica i ambiental 

▪ Territori saludable 

 

⎯ Metròpoli pròspera: que posa la innovació i la creativitat al centre per 

garantir oportunitats per a tothom. 

Inclou aquests àmbits: 

▪ Innovació i coneixement 

▪ Ocupació inclusiva i de qualitat 

▪ Reequilibri territorial 

 

⎯ Metròpoli cohesionada: accessible i col·laborativa, i que garanteix un 

repartiment de recursos equitatiu. 

https://pemb.cat/public/imgs/61_e5_metropoli_resilient.jpg
https://pemb.cat/public/imgs/62_q9_metropoli_prospera.jpg
https://pemb.cat/public/imgs/63_q3_metropoli_cohesionada.jpg


4 
 

Inclou aquests àmbits: 

▪ Habitatge i reconeixement de drets 

▪ Equilibri i integració territorial 

▪ Equitat social en contextos canviants 

 

⎯ Metròpoli intel·ligent: vital i diversa, que posa en relleu la recerca i la 

cultura com a eixos fonamentals pel seu desenvolupament. 

     Inclou aquests àmbits: 

▪ Innovació social i tecnològica 

▪ Cultura, coneixement i diversitats 

▪ Humanisme tecnològic 

 

⎯ Metròpoli multinivell: amb una governança eficient, que es projecti des 

de l’escala dels barris establint mecanismes flexibles de col·laboració entre 

els diferents nivells de govern. 

Inclou aquests àmbits: 

▪ Governança metropolitana 

▪ Participació 360º 

▪ Innovació a les polítiques 

▪ Identitats territorials i consciència metropolitana 

 

⎯ Metròpoli oberta: mediterrània, europea i global que crea xarxa i dona 

resposta als reptes comuns. 

 

Inclou aquests àmbits: 

▪ Identitat i marca metropolitana 

▪ Diplomàcia metropolitana 

▪ Capitalitat i àmbits d’influència 

▪ Recirculació de talent 

Qui farà possible el procés? 

a) El PEMB 

 

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada 

sense ànim de lucre —promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona— presidida pel president/a de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB). 

A diferència de l’AMB, actualment l’RMB no compta amb cap ens de govern per 

impulsar i coordinar polítiques al conjunt del seu territori. Per tant, el PEMB pot 

exercir el paper de complement transitori de les administracions en aquesta funció 

de coordinació, ja que les aplega a totes elles i als principals actors econòmics i 

socials metropolitans. Del PEMB, doncs, poden sortir acords i propostes que, sense 

ser directament vinculants, ajudin a la presa de decisions en els espais on 

correspongui. És un procés que farem en coordinació amb l’AMB i la Diputació de 

Barcelona. 

https://pemb.cat/public/imgs/64_iu_metropoli_intelligent.jpg
https://pemb.cat/public/imgs/66_p3_metropoli_multinivell.jpg
https://pemb.cat/public/imgs/65_vy_metropoli_oberta.jpg
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⎯ Qui forma part del PEMB? 

a. Els principals agents econòmics i socials de l’àrea 

metropolitana de Barcelona que, conjuntament amb l’Ajuntament 

de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, són 

les institucions promotores. 

 

▪ Àrea Metropolitana de Barcelona 

▪ Ajuntament de Barcelona 

▪ Aeroport de Barcelona 

▪ Cambra de Comerç de Barcelona 

▪ Cercle d'Economia 

▪ Consorci de la Zona Franca de Barcelona 

▪ Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

▪ Fira de Barcelona 

▪ Foment del Treball Nacional 

▪ Port de Barcelona 

▪ Unió General de Treballadors 

▪ Universitat de Barcelona 

 

b. Altres entitats econòmiques, socials i culturals de l’àrea 

metropolitana de Barcelona que s'han anat integrant en el pas dels 

anys i que formen part del Consell General. Actualment són més de 

tres-centes. 

c. Els trenta-sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

d. Altres administracions que operen en el territori (Generalitat de 

Catalunya, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Baix 

Llobregat). 

 

b) El comissariat 

 

Seguint el principi fonamental de col·laboració en que es basa l’elaboració del nou 

Compromís Metropolità 2030, es preveuen diferents òrgans i moments de 

participació. Un d’aquests és el comissariat, un grup de 13 persones expertes que 

aporten coneixement i experiència en les 6 mirades sobre la metròpolis, treballant 

juntament amb el gabinet tècnic del PEMB en el desenvolupament del procés 

Barcelona Demà i exercint també d’altaveu del procés. Són:  

Coordinació del comissariat: Marc Garcia, enginyer de camins, canals i ports i 

exdirector de l'Oficina Estratègica del Pla del Delta del Llobregat 

 

⎯ Metròpoli resilient:  

o Anna Pérez Català, ambientòloga especialitzada en canvi climàtic i 

desenvolupament internacional 

o Andreu Ulied, expert en planificació estratègica i estudis d'avaluació 

d'inversions i polítiques públiques 

⎯ Metròpoli pròspera: 

o Pilar Conesa, fundadora i directora d'Anteverti. Va ser CIO de 

l’Ajuntament de Barcelona i és membre del Consell General del 

Consorci del MACBA 

o Elena Costas, doctora en economia les seves àrees d'investigació 

són l'economia política i la governança 

⎯ Metròpoli cohesionada:  

http://www.amb.cat/
http://www.barcelona.cat/
http://www.aena.es/
http://www.cambrabcn.org/
http://cercleeconomia.com/
http://www.elconsorci.net/
http://www.ccoo.cat/
http://www.firabarcelona.com/
http://www.foment.com/cat
http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.ugt.cat/
http://www.ub.edu/
https://pemb.cat/ca/estatic/consell_general/14/
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/1#comissariat-start
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/2#anna_perez_catala
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/2#anna_perez_catala
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/3#pilar_conesa
https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/estatic/comissariat/5/3#pilar_conesa
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o Teresa Bermúdez, coordinadora del programa d'habitatge de Sant 

Joan de Déu Serveis Socials (projectes Llars i Insula)  

o Benet Fusté, sociòleg, va ser regidor de projectes estratègics, 

fiscalitat i habitatge a l’Ajuntament de Cardedeu 

⎯ Metròpoli intel·ligent:  

o Jordi Amat, escriptor, filòleg, edita l’espai de pensament El Mon de 

Demà i és membre de la junta del Cercle d’Economia 

o Elsa Velasco, graduada en ciències Biomèdiques és il·lustradora i té 

un màster en Comunicació Científica, Mèdica i ambiental 

⎯ Metròpoli multinivell: 

o Joan Campreciós, economista, professor a la Universitat de 

Barcelona i a ESADE, va ser coordinador adjunt del PEMB durant 25 

anys és assessor d’ÀmbitB30. 

o Mariona Tomàs, experta en governança metropolitana i polítiques 

urbanes és membre del Consell Assessor del Programa Ciutats 

Globals del CIDOB. 

⎯ Metròpoli oberta:  

o Mireia Belil, geògrafa especialitzada en la definició d’estratègies 

territorials i socials i de política internacional 

o Alexis Roig, director general de SciTech DiploHub, és també 

investigador associat del CIDOB i forma part del consell general de 

nombrosos think tanks en diplomàcia pública i polítiques d'innovació 

 

c) Mapa d’actors 

Durant la fase prèvia a l’impuls del procés participatiu, el PEMB ha estat fent una 

feina de detectar tots aquells actors que podrien estar interessats en el Barcelona 

Demà. El mapa d’actors és la recopilació de les principals entitats metropolitanes 

que han mostrat predisposició a participar tant en el procés Barcelona Demà com 

en l’elaboració del Compromís Metropolità 2030. Per a fer la recopilació, s’ha dut a 

terme un procés de cocreació on s’han identificat les organitzacions que es podien 

implicar en el procés del Barcelona Demà. A data d’avui tenim 428 organitzacions 

al Mapa i és una xifra que es pot anar ampliant conforme avanci el procés 

participatiu.  

Classificades per tipus d’organització: 

⎯ Acadèmia: 70 

⎯ Empresa: 96 

⎯ Sector públic: 95 

⎯ Tercer sector i societat civil: 165 

⎯ Mitjans de comunicació: 8 

 Vinculades a les següents metròpolis: 

⎯ Cohesionada: 161 

⎯ Intel·ligent: 251 

⎯ Resilient: 162 

⎯ Pròspera: 189 

⎯ Multinivell. 256 

⎯ Oberta: 93 

Per tal de conèixer totes les organitzacions que s’han automapejat i de quin territori, podeu 

consultar aquest enllaç: https://pemb-staging.platoniq.net/processes/mapa-actors/f/68/ 

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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d) Col·laboradors 

El procés Barcelona Demà no seria possible sense la col·laboració amb institucions 

com l’AMB, la Diputació de Barcelona o el CCCB.  

L’AMB, com a principal institució vinculada al PEMB (comparteixen presidència), 

proporciona el suport bàsic material i de coneixement a tot el procés. 

La Diputació de Barcelona contribueix a posar l’accent en la mirada des del conjunt 

del territori i col·labora en l’organització de les jornades que es portaran a terme en 

diverses ciutats de l’RMB. 

El PEMB i el CCCB s’han aliat de manera que el centre cultural serà la seu del 

conjunt de jornades inicials que faran possible l’inici del procés participatiu de cada 

una de les temàtiques abordades.  

També hi ha previstes col·laboracions amb la Fundació Catalunya Europa, per 

incorporar l’enfocament de la governança metropolitana, o l’associació deba-t.org, 

de la Universitat Pompeu Fabra, per incorporar als debats un públic més jove. 

Així mateix, i atès que en la situació actual ha calgut donar prioritat als formats 

virtuals, s’ha plantejat que diversos ajuntaments i institucions dels òrgans de 

govern del PEMB es vinculin més directament amb alguna de les mirades a la 

metròpoli. Per exemple, en el cas de la metròpoli cohesionada es tracta de CCOO, 

la Universitat de Barcelona, els ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, 

Terrassa i Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, mentre 

que la metròpoli intel·ligent serien el Cercle d’Economia, Fira de Barcelona, els 

ajuntaments de Granollers, Cornellà de Llobregat i Rubí, i la Vegueria del Penedès. 

2. La participació 

El procés participatiu per a les metròpolis resilient, pròspera, cohesionada i 

intel·ligent” s’estructura en el que hem anomenat “Cicles metropolitans”. Tots ells 

tindran la mateixa estructura i característiques: 

⎯ Tindran una durada de 3 setmanes per cada metròpoli: 

 

o En la primera setmana, tindrà lloc la jornada inicial: que tindrà lloc 

al CCCB i servirà per posar les bases del debat que seguirà en la 

plataforma Decidim. 

 

o En la segona setmana, que tindrà per objectiu l’aprofundiment del 

debat, tindran lloc les jornades territorials, on es traslladarà el 

debat de les jornades inicials incorporant la mirada territorial i es 

duran a terme en alguna ciutat de la regió metropolitana.  

 

o En la tercera setmana, tindrà lloc el tancament del debat virtual amb 

un espai en format fishbowl1 que reunirà a tots els actors que hagin 

 
1 Una dinàmica fishbowl consisteix a col·locar en un cercle entre 4 i 6 cadires en l'espai on tindrà lloc el debat. 
Les persones que volen debatre es situen a les cadires però sempre n’hi ha d’haver una de lliure. La resta del 
grup es posa al voltant de la rotllana (el fishbowl) per poder escoltar i observar la conversa. Es comença amb 
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participat en el debat que tindrà lloc en la plataforma Decidim. 

Aquest acte de tancament permetrà debatre, a través d’una 

conversa a moltes bandes, sobre les missions proposades i amb 

majors adhesions a la plataforma Decidim.  

 

⎯ Al llarg de les tres setmanes, i en paral·lel a les activitats obertes, tindrà 

lloc el debat virtual a través de la plataforma Decidim, on s’aniran penjant 

documents i vídeos de persones expertes, entre d’altres productes 

comunicatius. 

La metròpoli multinivell i metròpoli pròspera, en tractar temàtiques transversals, 

començaran el seu procés participatiu una vegada s’acabin els cicles metropolitans 

de les altres quatre mirades (resilient, pròspera, cohesionada i intel·ligent). 

Qui hi pot participar?  

Tot i que qualsevol persona podrà accedir al debat que es produeixi dins de la 

plataforma Decidim, es prioritza la participació d’organitzacions de tot tipus i caldrà, 

com a requisit per incorporar propostes a la plataforma, que s’hagin inscrit al mapa 
d’actors del PEMB.  

3. Calendari global 

⎯ Metròpoli cohesionada:  

o Jornada inicial: 28 d'abril 

o Jornada territorial: 4 de maig (Terrassa)  

 

⎯ Metròpoli intel·ligent:  

o Jornada inicial: 3 de juny 

o Jornada territorial: 8 de juny (Cornellà de Llobregat) 

 

⎯ Metròpoli resilient:  

o Jornada inicial: 29 de juny 

o Jornada territorial: 6 de juliol (Vilafranca del Penedès) 

 

⎯ Metròpoli pròspera:  

o Jornada inicial: 14 o 16 de setembre (pendent de confirmar amb el 

CCCB) 

o Jornada territorial: 21 de setembre (Mataró) 

 

 

 
una pregunta preparada sobre el tema que s'està tractant. A partir d'aquest moment, qualsevol persona del grup 
que vulgui contribuir amb una pregunta, opinió o observació pot aixecar-se i ajuntar-se a el grup de discussió 
seient a la cadira buida. En el moment que això passi, un dels altres participants ha de aixecar-se i sortir del 
fishbowl de manera que sempre hi hagi una cadira lliure al centre per rebre a un altre participant. El PEMB 
traslladarem aquesta dinàmica a la virtualitat a través d’una eina anomenada Stooa. 
 

https://www.stooa.com/?gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO5Iv4dUkDWvvk29ZHbakTPf3V_sXx-gJOvJDPkWCQa-o-MqK6rDggRoCuLIQAvD_BwE
https://www.stooa.com/?gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SO5Iv4dUkDWvvk29ZHbakTPf3V_sXx-gJOvJDPkWCQa-o-MqK6rDggRoCuLIQAvD_BwE


9 
 

4. Programa del cicle de la Metròpoli 
cohesionada 

4.1. Papers 

Els papers són contribucions escrites de persones expertes del món de l’acadèmia 

o professional que s’utilitzaran com a punt de partida dels debats sobre els reptes 

metropolitans. 

 

Autors/es: Jordi Bosch i Carles Donat, Observatori Metropolità de l’Habitatge de 

Barcelona; Mònica Guiteras, Aliança contra la Pobresa Energètica; Manuel 

Aguilar Hendrickson, Escola de Treball Social de la UB; Carme Miralles, grup de 

recerca GEMOTT de la UAB; Maria Buhigas, directora d’Urban Facts; Lucia 

Zandigiacomi i Javier Fraga, Raons Públiques cooperativa; Ernesto Morales, 

Escola de l’IGOP. 

 

4.2. Vídeos 

Els vídeos són contribucions en forma d'entrevista amb persones normalment 

procedents d’organitzacions ciutadanes i del tercer sector que oferiran el seu punt 

de vista sobre els reptes a debat. 

 

Persones entrevistades: Laia Forné, La Hidra cooperativa; Maria Antònia 

Castellana, PAH Cardedeu; Montse Garcia, Federació ECOM; Moussa Diallo, 

Projecte Prollema; Edurne Jiménes, cooperativa La Candela. 

 

 

4.3. Jornada inicial 

La jornada inicial busca oferir una mirada general als reptes plantejats, tant des 

d’una perspectiva internacional com del conjunt del territori de la regió 

metropolitana de Barcelona, a partir de les intervencions de persones expertes en 

la matèria. 

 

Dia: 28 d’abril 

Hora: a partir de les 9:00 

Lloc: CCCB 

 

 

PROGRAMA 

Habitatge i reconeixement de drets 

Ponència principal: Sorcha Edwards, Secretària General de Housing Europe. 

Equilibri i integració territorial 

Ponència principal: Valérie Lenain, directora de Gestió Territorial i Urbanisme de 

Métropole du Grand Paris  
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Equitat social en contextos canviants 

Ponència principal: Hilary Cottam, professora honorària a l'Institute for Innovation and Public Purpose 

i autora de “Radical Help: How we can remake the relationships between us and revolutionise the 

welfare state”. 

 

Diàlegs del futur (en col·laboració amb deba-t.org) 

Què pot esperar sobre l’habitatge la gent jove el 2030? 

 

Altres ponents: Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona; 

Ferran Busquets, director general d’Arrels Fundació; Maria Campuzano, portaveu 

d’Aliança contra Pobresa Energètica; Felip Pich Aguilera, soci de Pich Architecs; 

Imma Moraleda, assessora de projectes de ciutat, Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet; Carmen Juares, responsable de noves realitats del treball i precarietat 

de CCOO. 

Amb la moderació de: Eva Arderius, directora d’Informatius de betevé; Gemma 

Tramullas, El Periódico de Catalunya; Alaaddine Azzouzi, La Directa i Crític. 

 

4.4. Jornada territorial 

La jornada territorial pretén oferir la mirada específica des de cada territori de la 

regió metropollitana de Barcelona sobre els temes a debat, a partir de la 

participació de representants d’administracions, empreses, centres de recerca, 

organitzacions ciutadanes i mitjans de comunicació. 

 

Dia: 4 de maig 

Hora: a partir de les 9:00 

Lloc: Cinema Catalunya de Terrassa 

 

PROGRAMA 

Ponents: Dolors Camats, directora de la Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat 

de Llobregat; Laia Rosell, consultora energètica d'Ecoserveis; Anna Crispi, 

Directora del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa; Representant 

de l’Assemblea de la Creu Roja de l’Alt Penedès; Helena Cruz, IGOP; Marta Solé, 

Cap del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació 

de Barcelona; Ariadna Manent, Directora Adjunta Fundació el Maresme; Ana 

Maria Díaz, 5a Tinenta d'Alcaldia i coordinadora de Drets Socials de l'Ajuntament 

de Mollet del Vallès. 

Moderadores: Monica Peinado, periodista de SER Catalunya; Laura Contreras, 

directora de terrassadigital.cat 
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4.5. Webinar de tancament 

El webinar de tancament és una trobada digital en format fishbowl per tractar 

sobre les conclusions dels debats del cicle metropolità a partir d’unes intervencions 

inicials i la posterior obertura a la participació de tota l’audiència. 

 

Participants en el cercle inicial: Teresa Bermúdez, Comissariat del procés 

Barcelona Demà; Benet Fusté, Comissariat del procés Barcelona Demà; Flavia 

Reina, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; Maria Sisternas, Mediaurban; 

Manuel Giraldo, AGBAR; Sergio Porcel, IERMB. 

 

 

5. Programa del cicle de la Metròpoli 
intel·ligent 

5.1. Papers 

Els papers són contribucions escrites de persones expertes del món de l’acadèmia 

o professional que s’utilitzaran com a punt de partida dels debats sobre els reptes 

metropolitans. 

 

Autors/es: Jordi Camí, Andreu Mas-Colell i Josep Maria Martorell, institucions 

de recerca; Ester Omella, Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona; 

Antoni Gutiérrez-Rubí, Ideograma; Sílvia Luque, Fundació Ferrer i Guàrdia; 

Liliana Arroyo, ESADE; Montse Frisach, El Punt-Avui. 

 

5.2. Jornada inicial 

La jornada inicial busca oferir una mirada general als reptes plantejats, tant des 

d’una perspectiva internacional com del conjunt del territori de la regió 

metropolitana de Barcelona, a partir de les intervencions de persones expertes en 

la matèria.  

 

Dia: 3 juny 

Hora: A partir de les 9:00 

Lloc: CCCB 

 

Innovació i recerca 

Ponència principal: Andreu Mas-Colell, president del Barcelona Institute of 

Science and Technology. 

Humanisme digital 

Ponència principal: Francesca Bria, Presidenta del Fons Nacional Italià 

d'Innovació.  
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Cultura 

Ponència principal: Luca Bergamo, exvicealcalde i responsable de polítiques 

culturals de la ciutat de Roma. 

Diàlegs del futur (col·laboració amb deba-t.org) 

Com es relacionaran cultura, coneixement i innovació el 2030? 

Altres ponents: Jordi Camí, director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona; 

Alfons Cornella, director d'Infonomia; Mar Santamaría, CEO de 300.000 km/s; 

Mireia Fernández-Ardèvol, líder del grup de recerca Communication Networks 

and Social Change de l'IN3 de la UOC; Judit Carrera, directora general del CCCB; 

Josep Maria Martorell, director associat del Barcelona Supercomputing Center. 

Moderadores: Valentina Raffio, periodista d’El Periódico de Catalunya; Jordi 

Pascual, coordinador de la Comissió de Cultura de CGLU 

 

5.3. Jornada territorial 

La jornada territorial pretén oferir la mirada específica des de cada territori de la 

regió metropollitana de Barcelona sobre els temes a debat, a partir de la 

participació de representants d’administracions, empreses, centres de recerca, 

organitzacions ciutadanes i mitjans de comunicació.  

 

Dia: 8 de juny 

Hora: A partir de les 9:00 

Lloc: Citilab de Cornellà de Llobregat 

 

PROGRAMA 

Ponents: Pere Regull, director general corporatiu de LEITAT; Laia Sánchez, 

Responsable del Col·laboratori i el Social Media Lab del Citilab; Gemma Calvet, 

Directora de l'Agencia de Transparència de l'AMB; Andreu Francisco, Director 

general Consorci Localret; Judith Batayé, Covidwarriors; Sònia Gainza, directora 

d’Apropa Cultura. 

Moderadores: Anna May, Vocalia científica de l'Associació Catalana de 

Comunicació Científica; Mireia Navarro, Directora de Ràdio Cornellà. 

 

5.4. Webinar de tancament 

El webinar de tancament és una trobada digital en format fishbowl per tractar 

sobre les conclusions dels debats del cicle metropolità a partir d’unes intervencions 

inicials i la posterior obertura a la participació de tota l’audiència. 

 

Participants en el cercle inicial: Jordi Amat, Comissariat del procés Barcelona 

Demà; Elsa Velasco, Comissariat del procés Barcelona Demà; Maria Terrades, 

Parc Científic de la UB; Enric Puig, Centre d’Arts Santa Mònica; Miriam Hatibi, 

Sibilare. 
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