
Acció al Territori del procés 
“Barcelona Demà. Compromís 

Metropolità 2030”

Identificació i recull de les 
necessitats i projectes de la RMB



Accions i objectius

• Conèixer i reconèixer quines són les principals problemàtiques i/o necessitats que observen al seu territori.

• Conèixer i reconèixer quines iniciatives i projectes s’estan duent a terme per part de les administracions.

• Elaborar un mapa de necessitats o problemàtiques comunes i compartides de la RMB des de la visió més local i un mapa
d’iniciatives i/o projectes locals vinculats a aquestes necessitats i que es donen de manera més localitzada i concreta.

Durant la Fase 2 de la realització del procés estratègic “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030” s’han

efectuat diverses accions, al conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb els següents objectius.

Infraestructures i 

metabolisme urbà
Governança, coordinació i 

col·laboració publicoprivada

Innovació social 

i cultura

Demografia

Emergència 

ambiental i riscos

Indústria, ocupació, 

innovació i formació
Urbanisme, habitatge 

i usos del sòl

Alimentació i 

comerç

Eixos temàtics:



Ajuntaments

Consells Comarcals

Consorcis

Vegueria

Entitat supracomarcal
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Regió Metropolitana de Barcelona: 199 municipis Institucions participants: 23

Escala local: 15 municipis

Escala supralocal: 8 entitats

Treball institucional



Enllaç de consulta al formulari: https://n9.cl/4axk2

Formulari

https://n9.cl/4axk2


Institució Contacte Càrrec E-mail

Ajuntament de Mataró Toni Merino Gerent municipal amerino@ajmataro.cat

Ajuntament de Granollers Ricard Ros Gerent de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat rros@granollers.cat

Ajuntament de Mollet del Vallès Mireia Dionisio Primera tinenta d'alcaldia mdionisio@molletvalles.cat

Ajuntament de Rubí Jordi Núñez Gerent jnf@ajrubi.cat

Ajuntament de Terrassa Isidre Colàs Coordinador general isidre.colas@terrassa.cat

Ajuntament de Sabadell Daniel Criach Coordinador de l'Àrea d'Alcaldia, Presidència i Drets Socials dcriachs@ajsabadell.cat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Lidia Muñoz Alcaldessa alcaldia@santfeliu.cat / navarromm@santfeliu.cat 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Lluís Traveria Cap de Serveis de Projectes Estratègics ltraveria@l-h.cat

Ajuntament de Badalona Xavier Garcia Albiol Alcalde alcalde@badalona.cat / mtfort@badalona.cat

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlón Alcaldessa salgadohg@gramenet.cat / alcaldia@gramenet.cagt

Ajuntament de Martorell Rodrigo Alaminos Coordinador general carresbn@ccvoc.cat

Ajuntament de Ripollet José M. Osuna Alcalde shernandez@ripollet.cat / alcaldia@ripollet.cat

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Carlos Cordón Alcalde alcaldia@cerdanyola.cat / cordonnc@cerdanyola.cat

Consell Comarcal del Vallès Oriental Ignasi Valls Gerent ivalls@cresidusvo.cat

Consell Comarcal del Vallès Occidental Núria Carrés Gerent carresbn@ccvoc.cat

Consell Comarcal del Maresme Anna Antoja Gerent anna.antoja@ccmaresme.cat

Consell Comarcal del Baix Llobregat Eva M. Martínez Presidenta presidencia@elbaixllobregat.cat

Vegueria Penedès (Vilanova) Francesc Xavier Serra Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres (Aj. Vilanova i la Geltrú) xserra@vilanova.cat

Vegueria Penedès (Vilafranca) Josep M. Martí Director de projectes estratègics (Aj. Vilafranca del Penedès) jmmarti@vilafranca.cat

Fem Vallès Arnau Vilà Coordinador arnau.vila@femvalles.cat

Fem Vallès Manel Larrosa Vocal mlarrosa@coac.net

Consorci Besòs Carme Ribas Gerent c.ribas@consorcibesos.cat

Consorci Besòs-Tordera Josep Monràs President jmonras@besos-tordera.cat
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Esborrany correu electrònic per enviar el formulari

Benvolgut Sr./Sra. XXX,

Des del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ens posem en contacte amb vostè, com a contacte de referència de seu XXX per al procés “Barcelona
Demà. Compromís Metropolità 2030”, amb l’objectiu de dotar a aquest procés estratègic de la visió sobre necessitats i les diferents iniciatives
respecte a aquestes problemàtiques que es detecten i s’impulsen des de les administracions que fan una gestió més directa del territori.

Amb la finalitat de conèixer de primera mà la realitat metropolitana us demanem que empleneu el formulari que trobareu al següent enllaç: XXX, que
no us portarà més de 15 minuts. El formulari estarà obert fins al 30 de juliol de 2021. L'objectiu d'aquest recull és determinar quines són les
necessitats, problemàtiques i iniciatives o projectes detectades des de la vostra administració o entitat amb la finalitat de, posteriorment, analitzar
quines són comunes a diversos punts de la regió metropolitana de Barcelona. Aquest anàlisi ens serà de molta utilitat en les properes fases d’aquest
procés estratègic, per situar i prioritzar les actuacions que se’n puguin derivar.

Un cop obtingut aquest recull, s’analitzaran quines necessitats o iniciatives tenen un abast metropolità o quines tenen una plasmació local però es
reprodueixen en contextos similars a tota la Regió Metropolitana de Barcelona. Les conclusions d’aquest anàlisi, que us compartirem, i que serviran per
a es crear nous reptes o per a completar reptes ja desenvolupats dins del procés Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030 i d’aquesta manera
adequar-los a les necessitats territorials detectades.

Per a qualsevol dubte o comentari podeu contactar amb el PEMB, ja sigui responent a aquest mateix correu electrònic, o bé per telèfon al 933 18 70 51.

Atentament,

Nel·la Saborit Esteve
Gabinet tècnic. Mobilitat i infraestructures
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
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Ajuntament de l'Hospitalet de 

Llobregat
Ajuntament de Badalona Ajuntament de Gavà

Emergència ambiental i riscos 

Necessitats i/o problemàtiques

- Situacions de sequera
- Vessaments al medi marí en 

pluges intenses

- Augment dels ajuts i 

prestacions per pobresa 

energètica

- El canvi climàtic porta episodis de 

pluges intenses que afecten al 

sistema de drenatge i situacions 

d'intervals tèrmics extrems

- Risc d'inundacions en episodis 

de pluges intenses

- Energies renovables en 

equipaments municipals

- Plagues, afectació al verd urbà. 

Afectacions a la jardineria existent

- Regressió del litoral: pèrdua de 

sorra en platges i risc d'estabilitat 

d'infraestructures (ferrocarril Bcn-

Mataró, edificacions de primera 

línia, inundabilitat)

- Regressió de la platja

Recollir i filtrar la informació per, posteriorment,

introduir-la a la base de dades

Temàtica Subapartat Ubicació

2. Emergència ambiental i 

riscos

2.1. Contaminació ambiental
Aj. Badalona, Aj. Granollers, Aj. Mollet, Aj. Montcada i Reixac,  Aj. Ripollet, Aj. Sant Feliu de 

Llobregat, Aj. Sant Joan Despí, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. Terrassa

2.2. Efectes del canvi climàtic en el medi ambient
Aj. Badalona, Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Martorell, Aj. Sant Feliu de 

Llobregat, Aj. Montcada i Reixac

2.3. Nou model energètic
Aj. Gavà, Aj. Hospitalet de Llobregat, Aj. Mataró, Aj. Mollet del Vallès, Aj. Ripollet, Aj. Rubí, Aj. 

Sant Feliu de Llobregat, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. Terrassa

2.4. Emergència energètica Aj. Begues, Aj. Gavà, Aj. Sant Feliu de Llobregat, Aj. Santa Coloma de Gramenet, Aj. Terrassa

Necessitats comunes    VS    necessitat específica
Recopilació i anàlisi de dades



Infraestructures i metabolisme urbà

Institució Necessitats i/o problemàtiques
Iniciatives o projectes

Pròpies En col·laboració amb altres

Ajuntament de Mollet

- Soterrament de la línia de rodalies R3 
al seu pas per la ciutat

- Residus: necessitat d'assolir el % de 
reciclatge que marca la UE. Això 
suposa un canvi de sistema de recollida 
de residus que suposa un alt cost per a 
les finances municipals

- Pla Local de Residus

- Reconversió de la flota municipal de 
vehicles a vehicles de baixes emissions

- Pla de mobilitat

- Pla d'acció per a l'energia 
sostenible i el clima

Emergència ambiental i riscos

Necessitats i/o problemàtiques
Iniciatives o projectes

Pròpies En col·laboració amb altres

- Contaminació atmosférica 
provocada per l'alta densitat de 
vehicles que passen a diàri per les 
infraestructures viaries que 
rodegen la ciutat

- Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses per 
reduir GEH

Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat

- Cal millorar l'accessibilitat als 
polígons industrials

- Xarxa carrils bici insuficient - Projectes de carril bici

- Problemes d'aparcament - Dipòsits de retenció

- Trama viària insuficient pels vianants
- Renovació vialitat 
(desenvolupament Pla de 
Mobilitat Sostenible)

- El canvi climàtic porta episodis de 
pluges intenses que afecten al 
sistema de drenatge i situacions 
d'intervals tèrmics extrems

- Millora del drenatge - Creació de refugis climàtics

- També situacions de sequera

- Plagues, afectació al verd urbà. 
Afectacions a la jardineria existent

- Canvis en el verd urbà: 
desenvolupament del 
Pla Director del verd 
urbà

- Pla de resiliència 
municipal



1. Infraestructures i metabolisme urbà

Infraestructura ferroviària

Infraestructura viària

Transport públic

Gestió de residus

Infraestructura blava

Llegenda:

Municipis consultats

Municipis no consultats

Fractura urbana

Finalització obres pressupostades

Manteniment transport públic

Digitalització sistema gestió de residus

Renovació xarxa sanejament

Observacions



2. Emergència ambiental i riscos

CC Baix Llobregat

CC Maresme

CC Vallès Occidental

CC Vallès Oriental

Consorci Besòs

Consorci Besòs-Tordera

FEM Vallès

Vegueria Penedès-Garraf

Contaminació ambiental

Efectes del canvi climàtic

Nou model energètic

Llegenda:

Contaminació atmosfèrica

Regressió del litoral

Canvi model energètic actual

Transició mobilitat elèctrica

Observacions



3. Governança, coordinació i col·laboració publicoprivada

Municipis consultats

Municipis no consultats

Participació ciutadana

Coordinació

Col·laboració publicoprivada

Coordinació AAPP-ciutadania

Escala de treball

Llegenda:

Observacions

Incrementar participació ciutadana

Millorar coordinació institucional

Coordinació entre agents públics i privats

Millorar comunicació corporativa

Respostes locals a dinàmiques metropolitanes



4. Indústria, ocupació, innovació i formació

Indústria

Ocupació

Formació

Llegenda:

CC Baix Llobregat

CC Maresme

CC Vallès Occidental

CC Vallès Oriental

Consorci Besòs

Consorci Besòs-Tordera

FEM Vallès

Vegueria Penedès-Garraf

Polígons d’activitat econòmica obsolets

Atraure nous inversors

Alt atur registrat

Adaptar el contingut acadèmic

Observacions



5. Innovació social i cultura

Renovació equipaments culturals

Poca capacitat econòmica

Bretxa digital

Dret d’accés universal a la cultura

Dificultat d’accés a les TIC

Observacions

Municipis consultats

Municipis no consultats

Espais i coordinació cultural

Elements memòria històrica

Accés TIC

Llegenda:



6. Urbanisme, habitatge i usos del sòl

CC Baix Llobregat

CC Maresme

CC Vallès Occidental

CC Vallès Oriental

Consorci Besòs

Consorci Besòs-Tordera

FEM Vallès

Vegueria Penedès-Garraf

Accés a l’habitatge

Urbanisme

Llegenda:

Alt preu de l’habitatge

Manca Parc d’Habitatge Públic

Falta de sòl

Nombrosos habitatges buits

Observacions



7. Demografia

Municipis consultats

Municipis no consultats

Tercera edat

Natalitat

Diversitat i immigració

Llegenda:

Envelliment

Serveis associats a la tercera edat

Taxa natalitat baixa

Concentració immigració barris concrets

Observacions



8. Alimentació i comerç

CC Baix Llobregat

CC Maresme

CC Vallès Occidental

CC Vallès Oriental

Consorci Besòs

Consorci Besòs-Tordera

FEM Vallès

Vegueria Penedès-Garraf

Sector primari

Aliments

Comerç i economia

Hàbits de consum

Llegenda:

Observacions

Disminució sector primari

Manca relleu generacional

Dinamitzar l’economia local

Pèrdua comerç de proximitat

Digitalització



#CompromísMetropolità

@pembarcelona
pemb.cat

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Canòdrom Parc de Recerca Creativa
C/ Concepció Arenal 165
08027 Barcelona
Tel. +34 93 318 70 51
Mob. +34 664 66 46 20

Amb la col·laboració de:


