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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, arribant a un total de 199 municipis.
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 d’habitants.

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.
A més de l’àmbit territorial, els principals components d’innovació que presenta el
procés Barcelona Demà són:
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a) La seva concreció en missions
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) 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.
Durant la fase prèvia a l’impuls del procés participatiu, el PEMB va estar fent una
feina de detectar tots aquells actors que podrien estar interessats en el procés
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. Aquesta
incorporació al mapa queda oberta durant tot el procés i s’hi poden anar sumant a
través d’aquesta enquesta.
Un dels objectius del mapa d’actors és recollir, i també buscar, la diversitat d’actors
que poden estar involucrats en el desenvolupament de l’RMB i que considerem
oportú que participin. Aquesta diversitat té a veure tant amb el perfil de les
persones i les organitzacions com en la seva vinculació als territoris que composen
la regió metropolitana de Barcelona.
c) La utilització de diversos instruments per a la participació digital
La participació en el procés Barcelona Demà té 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’utilitzen, en tot cas, diverses eines i mètodes de facilitació, integrades en una
plataforma habilitada per al procés, per posar a l’abast de tothom les opcions
adequades de participació.
També s’ha innovat en l’instrument d’elaboració, recull i presentació del mapa
d’actors del procés Barcelona Demà.
d) 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 assolirles.
Això és així ja que, en un territori com l’RMB, que no té un ens de govern específic,
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.
El valor afegit d’aquest procés, per tant, és que no només es busca la participació i
les propostes en l’elaboració del nou pla estratègic sinó que pretén aconseguir que
tots aquells actors del conjunt de la metròpoli es comprometin a fer possible assolirlo. Com? Mitjançant adhesions. Això vol dir que durant la fase de propostes, les
organitzacions tindran l’oportunitat d’adherir-se a aquelles que considerin més
interessants, o bé mostrar el seu interès per implicar-se en assolir les missions.

Un nou relat: diferents mirades sobre una mateixa
metròpoli
Per desenvolupar l’objectiu central del Compromís Metropolità 2030, es treballa
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 i 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
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 Metròpoli cohesionada: accessible i col·laborativa, i que garanteix un
repartiment de recursos equitatiu.
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 i recerca
 Humanisme tecnològic
 Cultura
 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
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correspongui. És un procés que farem en coordinació amb l’AMB i la Diputació de
Barcelona.
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:
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
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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 464 organitzacions
al Mapa i és una xifra que es pot anar ampliant conforme avanci el procés
participatiu.
Classificades per tipus d’organització:
 Acadèmia: 72
 Empresa: 107
 Administració i sector públic: 107
 Tercer sector i societat civil: 170
 Mitjans de comunicació: 8
Vinculades a les següents metròpolis:
 Cohesionada: 177
 Intel·ligent: 264
 Resilient: 63
 Pròspera: 210
 Multinivell: 283
 Oberta: 102
Per tal de conèixer totes les organitzacions que s’han automapejat i de quin territori, podeu consultar
aquest enllaç.
d) Col·laboradors
Les jornades dels cicles del procés Barcelona Demà no seria possible sense la
col·laboració amb institucions com l’AMB, la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Barcelona i el CCCB i diversos ens locals de la regió
metropolitana de Barcelona.
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 ha estat la seu del
conjunt de jornades inicials que faran possible l’inici del procés participatiu de cada
una de les temàtiques abordades.
La Fundació Catalunya Europa també col·labora amb el PEMB en el marc del
procés ‘Barcelona Demà’ per incorporar l’enfocament de la governança
metropolitana. I l’associació deba-t.org, de la Universitat Pompeu Fabra, ens ajuda
a incorporar als debats un públic més jove, però també per poder arribar a aquest
sector de la població. Per parlar de les relacions de l’RMB amb Girona, Tarragona i
Lleida també s’estan tancant col·laboracions amb la Universitat de Girona, la
Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili.
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2. La participació
El procés participatiu per a les metròpolis resilient, pròspera, cohesionada i
intel·ligent s’ha estructurat en el que hem anomenat “Cicles metropolitans”. Tots
ells amb la mateixa estructura i característiques:
 Cada metròpoli ha durat 3 setmanes:
o
o
o

En la primera setmana, ha tingut lloc la jornada inicial: per posar les
bases del debat.
En la segona setmana, amb l’objectiu d’aprofundir en el debat, s’han
celebrat les jornades territorials, on s’ha reproduït el debat de les
jornades inicials incorporant la mirada territorial.
En la tercera setmana, s’ha fet el tancament del debat amb un espai
en format fishbowl que ha reunit a alguns dels actors que ja han
participat en els debats previs. Mitjançant l’eina Stooa, hem traslladat
la dinàmica fishbowl a un entorn virtual.

 Al llarg de les tres setmanes, i en paral·lel a les activitats obertes, s’ha fet un
debat virtual a través de la plataforma participativa “barcelonademàparticipa.cat”, on s’han anat penjant documents i vídeos de persones
expertes, entre d’altres productes comunicatius.
La metròpoli multinivell i metròpoli pròspera, en tractar temàtiques transversals,
comencen el seu procés participatiu un cop finalitzats els cicles metropolitans de
les altres quatre mirades (resilient, pròspera, cohesionada i intel·ligent).
El Cicle de la Multinivell va iniciar el 22 de setembre, mentre que el Cicle de la
Oberta ho ha fet el 13 d’octubre, i els dos s’allargaran fins al 30 de novembre. Totes
les jornades que en formen part estaran organitzades en col·laboració amb altres
entitats, tal com s’explica en els punts 2.1 i 2.2.
Els cicles combinaran la realització de jornades (híbrides o presencials) amb la
dinamització de l’espai de participació i repositori de documentació a la plataforma:
http://barcelonadema-participa.cat.
Qui hi pot participar?
Tot i que qualsevol persona podrà accedir al debat que es produeixi dins de la
plataforma virtual, 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 procés Barcelona Demà.

2.1. Metròpoli multinivell
 Col·laboració amb la Fundació Catalunya Europa: 3 jornades a Barcelona
o

13 d’octubre: Les desigualtats socials, els recursos municipals i
el finançament metropolità
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La jornada s’estructurarà en dues parts. L’objectiu de la primera serà analitzar les
dinàmiques de la segregació urbana a l’àmbit metropolità de Barcelona i els seus
efectes sobre les desigualtats entre municipis. L’objectiu de la segona part serà el
de discutir, en primer lloc, sobre fins a quin punt l’actual model de finançament dels
municipis de l’RMB i el de la pròpia AMB contribueix a explicar els problemes de
desigualtats i segregació descrits i analitzats en la primera part de la sessió. I en
segon lloc, veure fins a quin punt una reforma d’aquest model podria contribuir a
fer-hi front.
o

19 d’octubre: Quina governança volem per a la regió
metropolitana del futur?

El plantejament de partida és el de posar les necessitats de governança sobre la
taula i idear els instruments de diàleg, col·laboració i cooperació entre els actors
que permetin millorar la coordinació de les polítiques municipals d’abast metropolità
i ser més eficients en la gestió de recursos.
Així doncs, s’identifica una oportunitat de començar a obrir debat sobre la
governança metropolitana a escala de regió: què es necessari per a cadascun dels
actors i per a què; què estan disposats a aportar, cedir, etc., cada un d’ells; quins
nivells de formalitat són els pertinents en cada moment; com visibilitzar aquesta
governança metropolitana i com fer-ne partícip a la ciutadania; etc.
Per això s’ha definit aquesta sessió, amb una primera part d’exposició de les
relacions i formes de governança amb i entre agents socioeconòmics en casos
d’àrees o regions metropolitanes europees ben diferents, i un posterior debat
analític, moderat per la Mariona Tomàs, sobre els contextos i els avantatges i
desavantatges en cada cas.
I una segona part, moderada per en Joan Campreciós, amb un debat aterrat a la
realitat local de l’RMB sobre com s’hauria de construir aquesta governança, com es
podria decidir l’abast territorial i com s’hauria de coordinar amb les instàncies de
govern d’escales superiors i inferiors, amb la participació de representants de
diverses entitats de col·laboració supramunicipal./ responsables de diverses
entitats representatives de cada una de les 5 hèlixs de la innovació (acadèmia,
administració, empresa, mitjans de comunicació i tercer sector/societat civil).
o

10 de novembre: Grans infraestructures metropolitanes:
competència o cooperació?

De quina manera es pot garantir la coordinació entre el Port de Barcelona,
l'Aeroport del Prat, i els diferents operadors de connexions ferroviàries de llarg
recorregut per tal que la regió metropolitana tingui la màxima capacitat d'atracció i
connexió de persones de la manera més eficient i sostenible possible? Ara mateix
existeixen diversos conflictes sobre la necessitat d’ampliar o no les infraestructures
existents, però a banda d’aquests, es pot generar a la regió metropolitana de
Barcelona una coordinació per tal de maximitzar el nombre de connexions de llarga
recorregut a través de la gestió combinada de les grans infraestructures de
transport del territori?
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 Col·laboració amb la Diputació de Barcelona: a Granollers
o

3 de novembre: Connectar la metròpoli, generar noves
centralitats. Com fem possible una metròpoli policèntrica el
2030?

Les taules de debat:
•
•

Infraestructures de connectivitat no radials
La metròpoli dels 45’ i la generació de noves centralitats metropolitanes

2.2. Metròpoli oberta
 Col·laboració amb la Diputació de Barcelona: a Vic
o

16 de novembre: Més enllà de la metròpoli. Comarques centrals
i desenvolupament territorial

Les taules de debat:
•
•
•

Infraestructures de connectivitat, com les articulem?
Els vincles i les interdependències urbà-rural (aspectes demogràfics i
econòmics)
La marca Barcelona com a actiu per al conjunt del territori.

 Col·laboració amb el CUIMPB
o

23 i 24 de novembre: Curs “Projectar la metròpoli diversa. N’hi
ha prou amb la marca Barcelona?”

L’objectiu del curs és tractar el tema principal objecte del cicle oberta: la diversitat
demogràfica a la metròpoli i la seva participació en els espais de representació,
culturals, empresarials, associatius, en relació a l’atracció de talent i retenció de
talent, etc. Tindrà lloc durant dels matins (23 i 24 de novembre) al CUIMPB i tindrà
una durada de 10 hores.

 Col·laboració amb universitats de fora l’RMB:
o

10 desembre 2021: “L’RMB i les comarques de Girona:
complementarietat, asimetria i articulació del territori en la
Catalunya multiescalar” (Universitat de Girona)

L’objectiu de la jornada és debatre sobre els relacions de l’RMB amb les
comarques de Girona.
En preparació, hi ha dues jornades previstes amb la Universitat Rovira i Virgili i la
Universitat de Lleida respectivament, per a parlar de els relacions entre l’RMB i les
comarques de Tarragona i de Lleida.
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3. Calendari global
Fins ara s’han dut a terme les següents jornades:
 Metròpoli cohesionada:
o Jornada inicial: 28 d'abril (CCCB)
o Jornada territorial: 4 de maig (Masia Freixa, Terrassa)
o Conclusions fruit del debat del fishbowl

 Metròpoli intel·ligent:
o Jornada inicial: 3 de juny (CCCB)
o Jornada territorial: 8 de juny (Citilab, Cornellà)
o Conclusions fruit del debat del fishbowl
 Metròpoli resilient:
o Jornada inicial: 29 de juny (CCCB)
o Jornada territorial: 6 de juliol (Vinseum, Vilafranca del Penedès)
o Conclusions fruit del debat del fishbowl
 Metròpoli pròspera:
o Jornada inicial: 16 de setembre (CCCB)
o Jornada territorial: 21 de setembre (TecnoCampus, Mataró)
 Metròpoli multinivell:
o “Les desigualtats socials, els recursos municipals i el finançament
metropolità”: 13 d’octubre (Barcelona, Palau Macaya)
o “Quina governança volem per a la regió metropolitana del futur?”: 19
d’octubre (Barcelona, Palau Macaya)
o “Grans infraestructures metropolitanes: competència o cooperació?”:
10 de novembre (Barcelona, Palau Macaya)
Les tres coorganitzades amb la Fundació Catalunya Europa, dins el seu cicle La
transformació de la ciutat i el nostre Cicle de la Metròpoli Multinivell.
o

“Connectar la metròpoli, generar noves centralitats. Com fem
possible una metròpoli policèntrica el 2030?”: 3 de novembre
(Granollers, Roca Umbert)

Coorganitzada amb l’Ajuntament de Granollers i el suport de la Diputació de
Barcelona, dins el nostre Cicle de la Metròpoli Multinivell.
 Metròpoli oberta:
o

“Més enllà de la metròpoli. Comarques centrals i desenvolupament
territorial: 16 de novembre (Vic, Casino de Vic)

Coorganitzada amb Creacció i el suport de la Diputació de Barcelona, dins el nostre
Cicle de la Metròpoli Oberta.
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o

Curs “Projectar la metròpoli diversa. N’hi ha prou amb la marca
Barcelona?”: 23 i 24 de novembre (Barcelona)

Coorganitzat amb el CUIMPB - Centre Ernest Lluch i el CIDOB, dins el Cicle de la
Metròpoli Oberta.
o

“L’RMB i les comarques de Girona: complementarietat, asimetria i
articulació del territori en la Catalunya multiescalar” 10 desembre
2021 (Universitat de Girona)

A més, estem preparant 2 jornades més amb universitats de fora l’RMB, que
considerarem dins el cicle de la Oberta:
o
o

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: estem treballant els
continguts, pendent de data (prevista pel gener)
Universitat de Lleida: tot just iniciem converses, pendent de data
(prevista pel gener)

4. Els cicles en xifres
A dia 1 d’octubre de 2021:
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Visualitzacions de cada debat al canal de Youtube del PEMB:

 Jornades Inicials
o
o
o
o

#CicleCohesionada: 1.182 reproduccions
#CicleIntelligent: 753 reproduccions
#CicleResilient: 630 reproduccions
#CiclePròspera: 412 reproduccions

 Jornades Territorials
o
o
o
o

#CicleCohesionada: 469 reproduccions
#CicleIntelligent: 326 reproduccions
#CicleResilient: 264 reproduccions
#CiclePròspera: 339 reproduccions
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Amb la col·laboració de:
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