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El procés Barcelona Demà 

Context Barcelona Demà 

1.1. 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. 

1.2. 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 és, doncs, el territori objecte de les principals reflexions i d'on prové el gruix 
dels actors participants en el procés Barcelona Demà.  

El Compromís Metropolità 2030 és, d’aquesta manera, el primer pla estratègic per 
a la metròpoli real: la dels 5 milions d’habitants. 

1.3. Què distingeix Barcelona Demà d’altres 
processos? 

El nou pla estratègic Compromís Metropolità 2030 no és un pla a l’ús. És un pla de 
tercera generació, on el procés participatiu és clau i s’utilitzen metodologies, 
enfocaments i eines innovadores.  

A més de l’àmbit territorial, els principals components d’innovació que presenta el 
procés Barcelona Demà són: 

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 
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2030, doncs, recollirà aquelles missions que siguin adients per a l'escala de 
la regió metropolitana de Barcelona. 
 
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 a partir d’un mapa d’actors de l’RMB.  
 
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. 
 
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 està orientat a l’acció i, per tant, no es 
limita a formular les missions, sinó que el mateix procés de definició 
d’aquestes va acompanyat de la incubació d’aliances i de projectes que 
permetran assolir-les.  
 
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 assolir-lo. Com? Mitjançant adhesions. Això vol 
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dir que durant la fase de propostes, les organitzacions tenen 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: 

 

 

 

Tot aquest plantejament conceptual de les 6 metròpolis es va elaborar durant la 1a 
fase del procés Barcelona Demà. I en una 2a fase, es va obrir el procés a la 
participació d’entitats i organitzacions que s’havien mostrat interessades, 
incorporant-se al Mapa d’actors del procés, així com al conjunt de la ciutadania. 

Les eines per aquesta obertura a la participació van ser:  

 Els Cicles metropolitans: 6 cicles de jornades i debats temàtics duts a terme 
durant el 2021, que s’expliquen tot seguit, i la  

 Plataforma de participació en línia BarcelonaDemà-Participa.cat. 
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Els cicles metropolitans 
El procés participatiu va comptar amb 6 cicles de debats i jornades, un per cada metròpoli i amb una estructura compartida pels 4 
primers cicles (metròpolis cohesionada, intel·ligent, resilient i pròspera) i diferenciada dels dos últims cicles (metròpolis transversals: 
multinivell i oberta).  

 

 

 



 

7 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Cada cicle durava 3 setmanes:  

 
 En la primera setmana, tenia lloc la jornada inicial: per posar les bases del 

debat. 
 En la segona setmana, amb l’objectiu d’aprofundir en el debat, es celebraven 

les jornades territorials, on s’aprofundia el debat de les jornades inicials 
incorporant la mirada territorial.  

 En la tercera setmana, es tancaven els debats amb una sessió de cloenda 
centrada en una conversa oberta (en format fishbowl en línia, plataforma 
Stooa.com) que reunia a alguns dels actors que ja havien participat en els 
debats previs.  

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 “BarcelonaDema-Participa.cat”, on s’han 
anat penjant documents i vídeos de persones expertes, entre d’altres productes 
comunicatius. 

 

Les jornades territorials 
Tot seguit es detallen les sis jornades territorials que van tenir lloc, amb els principals 
temes que es van tractar a cada una de les seves taules de debat. 

 

1. Metròpoli cohesionada “Viure i 
conviure” 

 Data: 21/05/2021 de 9:00 a 17:00h.  
   Ubicació: Masia Freixa, Terrassa. 
  Temàtiques: població, habitatge i drets socials. 
 Entitats col·laboradores: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Terrassa, 

Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament Sant 
Feliu de Llobregat, Comissions Obreres,  Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, Consell Comarcal del Vallès Oriental i Universitat de Barcelona. 
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1.1. Taula 1: Habitatge i reconeixement de drets 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Parc públic d’habitatge de lloguer assequible:  
 No es disposa d’habitatge de lloguer social a la regió metropolitana i 

s’ha perdut el parc existent perquè es va fer de compra i s’ha 
desqualificat com a HPO. Un repte és garantir que es mantingui la 
protecció d’habitatge social de manera permanent, garantint sempre 
la funció social de l’habitatge.  

 El pla sectorial d’habitatge diu que es necessiten 122 mil habitatges 
en els propers anys. Això no es pot aconseguir només amb promoció 
pública. S’ha de repensar la normativa (que obliga fer pàrquings). 

 A les intervencions en habitatge cal tenir en compte altres elements 
com els nivells de rendes, els tipus de llars, les diferents edats, etc.  
 

 Rehabilitació i ajudes:  
 Les ajudes a la rehabilitació integral són clau, la rehabilitació és la clau 

per al confort, la dignificació de l’habitatge, la disminució de la 
despesa i la disminució d’energia.  

 Cal treballar per baixar la demanda energètica i millorar els edificis per 
reduir-ne el consum energètic. Aquí els programes de rehabilitació 
juguen un paper clau.  

 És important que els municipis tinguin una finestreta única que 
acompanyi al ciutadà en la tramitació i gestió de les ajudes 
relacionades amb habitatge i energia.  
 

 Emergència habitacional:  
 Les respostes a la emergència han de diferenciar-se de les respostes 

estructurals (des de l’oferta) que han d’incloure respostes socials i 
d’acompanyament.  
 

 Reconeixement de drets bàsics: 
 Cal tenir una visió general dels drets a l’habitatge, l’aigua i l’energia i 

entendre que tenen una repercussió ambiental en recursos naturals. 
Per tant s’ha de regular millor el ús de l’aigua per garantir-la com a un 
bé de primera necessitat però també garantint el benestar dels 
ecosistemes.  

 L’aigua s’ha municipalitzat a alguns municipis i ha estat una forma de 
garantir l’aigua a la ciutadania. La xarxa elèctrica també hauria de ser 
pública. L’acord amb ENDESA no garanteix que passarà amb el deute 
a futur. Democratització de l’energia. Ens cal coneixement sobre els 
nostres drets en torn als subministraments.  

 La municipalització de l’aigua no és la única forma de garantir el seu 
accés, però facilita la gestió directa amb una xarxa pròpia; també 
permet prendre decisions en casos d’emergència (com a la 
pandèmia).  

 Comunitats energètiques locals; iniciatives per crear energia local de 
la qual es pot beneficiar fins a un radi de 500 metres (experiències del 
barri Can Anglada i barri Can Palet de vista alegre)  

 Pel que fa a l’energia s’han aconseguit convenis exitosos amb les 
companyes d’electricitat per resoldre problemes d’emergència. Però 
per tal de solucionar el problema d’accessibilitat el ciutadà ha de poder 
conèixer els seus drets energètics i participar de tot el procés (gestió, 
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distribució, comercialització) per així parlar de la democratització de 
l’energia.  
 

 Urbanisme, governança i coordinació: 
 A les grans ciutats com Barcelona hi ha població que decideix anar a 

viure a altres municipis, genera noves demandes d’habitatge en altres 
municipis, i també genera fluxos de mobilitat que tenen 
conseqüències ambientals. 

 Hi ha molts municipis que no tenen sòl o en tenen poc i sense recursos 
per construir. Cal aliances amb actors privats sense ànim de lucre, 
calen diferents tipus de resposta per abordar aquesta problemàtica. 
Una operadora metropolitana a escala RMB podria ser una eina per 
una millor gestió del parc. Cal tenir sol a disposició i mecanismes i 
acord específics de finançament, declarar àrees de mercat tens per 
regular el preu, emprar el tanteig i retracte per incrementar el parc 
públic. 

 Els municipis fan interpretacions diferents del marc normatiu i tenen 
diferents directrius els serveis socials, et pots trobar que un municipi 
posa un comptador social a una família que ha ocupat un habitatge i 
un altre municipi no. La valoració depèn del què el municipi vulgui fer 
i es generen discriminacions. Ja començant per l’empadronament. 

 Tot just ara s’estan repensant els plans urbanístics des de la cerca del 
sòl, la rehabilitació i la ciutat dels 15 minuts.  

 Cal una anàlisi i planificació a nivell metropolità i a gran escala. S’han 
de fer polítiques comunes ja que un municipi no es pot enfrontar sol a 
aquests reptes. S’han d’incloure els actors privats, entitats financeres, 
etc.  

 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Garantir els serveis bàsics com a drets fonamentals. 
 Regular els preus públics i privats de compra d’habitatge. 
 Millorar les qualitats dels habitatges perquè siguin dignes. 
 Generació d’energia a través de comunitats energètiques que surtin de la 

ciutadania. 
 Augmentar el parc d’habitatge assequible, social i públic, i que no es pugui 

desqualificar. 
 Planificar habitatges pensant en els col·lectius que els habiten. (persones 

grans, dependents). 

 

1.2. Taula 2: Equilibri i integració territorial 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Mobilitat sostenible: 
 Hi ha 11 milions i mig de desplaçaments diaris a l’AMB cada dia, el 

50% es fa de forma activa. Un 30% per temes laborals i altre 30% per 
comprar i cures. 

 El transport públic no pot respondre a totes les necessitats de 
moviment que tenen les persones en particular, sinó que ha de donar 
una resposta a un bé comú. Ha de ser una gran conducció i en els 
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marges hem d’establir altres mecanismes que funcionin (mobilitat 
activa i sistemes compartits de transport).   

 La mobilitat activa és la que es genera amb la energia del propi cos 
(vianants i bicicleta). La mobilitat sostenible engloba mobilitat activa, 
transport públic i sistemes de mobilitat compartida. S’ha d’introduir el 
concepte de salut i mobilitat no només per a la persona queb la realitza 
sinó per a l’entorn i la resta de comunitat.  

 La Xarxa Bicivia s’ha definit i dissenyat amb els 36 municipis 
metropolitans. Són 540 Km dels que s’ha executat un 46%.  

 En el context de la Metròpolis de Barcelona, exceptuant algun 
municipi, podem dir que el transport públic en un sentit ampli (la 
mobilitat sostenible: intermodalitat) és la resposta més adequada d'es 
d'una mirada sistèmica (cost infraestructures, cost energètic, cost 
temps). El repte és que la T-mobilitat integri completament la 
intermodalitat.  

 Hi ha hagut una disminució del padró a BCN durant la Covid19, i cal 
interpel·lar la ciutadania per la responsabilitat individual d’on s’escull 
viure i les necessitats de transport que es generaran.  
 

 Planificació urbanística: 
 La integració territorial s’ha de pensar en diferents escales. Els límits 

administratius no ajuden a entendre algunes escales i no segueixen 
les dinàmiques d’aquesta nova geografia  

 Caldria potenciar el concepte d’avinguda metropolitana, com a un eix 
que garanteix la mobilitat sostenible, espai públic de qualitat i no 
genera fractures. Exemple projecte de l’antiga carretera C245 que 
implica 5 municipis, l’AMB i la Generalitat. Per exemple, l’anella verda 
de Terrassa que afecta a 6 municipis.  

 S’han fet diversos tipus de projectes que han facilitat la integració 
territorial de barris i municipis del continu urbà: recuperar les lleres 
dels rius, els plans de barris, etc. 

 Un cas paradigmàtic és l’Hospitalet, que no ha tingut una planificació 
urbanística pròpia en els inicis. El 1953 es va definir com una reserva 
de sòl per Barcelona. A partir del PGM de 1976 es van començar a 
generar més zones verdes i espais comunitaris, però la cohesió de la 
ciutat és lo més difícil d’aconseguir, perquè les persones es senten 
com en un barri de Barcelona i no amb una identitat pròpia.  

 Cal una visió humanista de l’urbanisme, repensar les ciutats amb 
elements de renovació urbana perquè respongui a la lluita contra la 
segregació.  

 I també cal dissenyar l’espai públic atenent als possibles conflictes 
que s’hi poden generar: intergeneracionals, interculturals, etc., 
afavorint l’agrupació o la disposició d’espais propis o per apropiar-se. 
 

 Distribució d’equipaments i equitat:  
 La cartera de serveis a nivell metropolità no és suficient per donar 

resposta, per molt que s’intenti igualar. Per solucionar-ho s’ha 
d’establir mecanismes de redistribució de rendes, repensar els 
mercats de treball per que no tinguin especialització excessiva; 
millorar el finançament local perquè no sigui una trampa a la pobresa 
i necessitem instruments de distribució de rendes metropolitanes, 
però tot això ha de passar per una millora de la governança i de una 
nova configuració política de la regió. 

 Hem de tenir una doble xarxa d’equipaments els de serveis i els 
equipaments cívics per les entitats i la ciutadania. Cal una política 
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d’equipaments i serveis amb millor dotació, cobertura, accessibilitat, 
ús i que permeti la interacció entre les comunitats i el servei.  

 La participació dels usuaris en repensar els equipaments i una 
estructura supra que ha de permetre cobrir les desigualtats en el 
finançament, trencar la rigidesa de la planificació i evitar duplicitats.  
 

 Governança i identitat metropolitana:  
 La representativitat política d’entitats de segon nivell no té un vincle 

amb les persones perquè no participen de la seva elecció. I això té 
unes conseqüències. 

 No és necessari crear més marcs administratius i de govern dels que 
ja existeixen (Diputacions, AMB, Consells comarcals, municipis) 

 Com traslladem el principi de la solidaritat metropolitana entre 
municipis a les intervencions? Cal una identitat metropolitana?  

 Potser no cal una identitat però si un coneixement, saber 
quines implicacions i quines dinàmiques impliquen pertànyer a 
una realitat metropolitana més gran que la municipal i saber 
que formes part d’una estructura molt més amplia.   

 Es tracta de ser altruistes a tots els nivells, des de la ciutadania 
i des de l’administració.  

 Es necessita tenir una representativitat a nivell metropolità per 
a sentir aquesta identitat per la regió.  

 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Connectar als municipis entre sí i no només amb Barcelona; p.ex.: la connexió 
bici entre el centre de Cornella i el centre d’Hospitalet. 

 Tenir consensos supramunicipals per establir una mirada amplia del 
planejament urbanístic: PDU. 

 S’ha de definir nous eixos de mobilitat sobretot amb especial mirada als 
moviments interurbans que són els que poden ajudar a resoldre les fractures 
dins del territori.  

 La gestió del PDU s’ha de fer amb criteris metropolitans.  
 Duplicitat d’equipaments en municipis veïns (cas biblioteca Cornellà-

L’Hospitalet o Matadepera-Terrassa). 
 El finançament de la cartera de serveis no és homogeni i l’AMB hauria 

d’establir una única cartera de serveis.  

 

1.3. Taula 3: Equitat social en contextos canviants 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Model d’atenció social a les persones: 
 Cal transformar el model d’atenció a les persones. Que parteixi de la 

veu dels afectats/des. Cal dotació econòmica, flexibilitat jurídica i 
innovació social.  

 S’han d’establir uns estàndards d’atenció per garantir una bona base. 
Polítiques que permetin atencions particularitzades a cada barri per 
tal de reequilibrar el territori.  
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 I s’ha de garantir l’atenció a l’individu, per sobre de les limitacions i 
delimitacions municipals, s’ha d’anar més enllà de les competències 
municipals, superar-les per a una millor atenció.  

 Recuperar com influeix el cicle de vida, el gènere, la cultura... en els 
pilars de les polítiques públiques. Cal un reconeixement de les 
diferències per arribar a una universalització dels serveis.  
 

 Processos de participació social: 
 El mètode és el diàleg i la desburocratització dels processos de 

participació social. I buscar-ne una governança més democràtica. 
Promoure projectes pilot per respondre a noves necessitats i després 
extrapolar-los a la resta del territori.  

 Bons exemples d’aquest tipus de projectes són: Projecte ICI 
Hospitalet, d’intervenció comunitària intercultural; o el projecte 
d’envelliment actiu comunitari, a Mataró.  

 Cal garantir espais de connexió, identificar nous referents socials. 
Promoure el teixit associatiu on aquest és dèbil o hi ha persones que 
no es senten representades. Els equipaments socials poden ser 
generadors de comunitat i espais de reivindicació de drets de 
ciutadania.  

 Reconèixer la diferència, no només de nacionalitats, reconèixer 
diferents mirades que s’aproximen a l’espai públic, al lleure, a 
l’educació, a l’habitatge.  

 Cal afrontar l’envelliment, l’accés al mercat laboral, l’accés a 
l’habitatge, l’accessibilitat física i cognitiva, la formació, la petita 
infància, i treballar-ne polítiques i la forma d’intervenció, també amb 
planificació a escala metropolitana. 

 Destaca la iniciativa de famílies de Manresa que s’han organitzat per 
a inscriure els seus fills i filles a escoles segregades, de manera 
voluntària i intencionada, per tal d’afavorir-ne la diversitat.  
 

 Atenció al model o sistema social de cures: 
 Afrontar el repte demogràfic que enmig de la pandèmia ha evidenciat 

la necessitat d’enfortir un sistema de cures, generar un vincle amb el 
lloc on vius.  

 Protecció i atenció dels infants que pateixen condicions de 
vulnerabilitat.  
 

 Model de gestió i governança de l’atenció social: 
 El model de gestió ha d’estar orientat a la transformació social i ha 

d’estar basat en una nova governança conjunta amb les entitats 
socials. Cal definir conjuntament, cocrear. Les entitats no són meres 
gestores ni prestadores de serveis.  

 Coproducció de polítiques públiques, recerca en l’àmbit social, 
fomentar reflexions estratègiques col·lectives en el si de les 
organitzacions, de l’administració i provocant canvis organitzatius.  

 Reflexió de la gestió pública per generar acords i consensos 
territorials entre l’administració pública i les entitats socials. Un model 
de gestió que sigui un model de governança compartida i que 
aconsegueixi objectius de bé comú.  

 Estratègia comuna per veure possibles necessitats intersectorials 
(habitatge-espai públic-equipaments) que afegeix complexitat als 
processos de planejament però que passi d’un disseny de ciutats 
homogènies cap a ciutats diverses.   



Les jornades territorials en el procés Barcelona Demà - 16/2/2022  13 

 Les xarxes de proximitat i comunitàries són importants, perquè posen 
temes importants a l’agenda de les administracions, que no estan 
previstes. Obliguen a fer canvis a perspectives tradicionals de 
l’Administració en els processos de diversificació.  
 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Compartir les experiències i polítiques d’arrelament al territori entre els 
diferents municipis. 

 Repensar les polítiques públiques tenint en compte que una mateixa persona 
pot arribar a acumular moltes diversitats i situacions diferents.  

 Universalització de l’educació i garantia de places de 0 a 3 anys.   

 

2. Metròpoli intel·ligent “Els Intangibles” 

 Data: 8/06/2021 de 9:00 a 17:00h. 
   Ubicació: Citilab, Cornellà de Llobregat. 
  Temàtiques: innovació i recerca, humanisme tecnològic i cultura. 
 Entitats col·laboradores: Àrea Metropolitana de Barcelona, Cercle 

d’Economia, Fira de Barcelona, Ajuntament del Papiol, Ajuntament de Rubí, 
Vegueria del Penedès, Consell Comarcal Baix Llobregat, Diputació de 
Barcelona.  
 

2.1. Taula 1: Innovació i recerca 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Educació: 
 El model de ciutat basat en la innovació i recerca requereix d’adaptar 

el model educatiu a les necessitats vocacionals d’aquesta nova 
economia. 

 Necessitat d’aconseguir la generació de vocacions científic-tècniques, 
apostar per la creativitat i el risc i fomentar que els treballs de camp 
dels estudiants estiguin dirigits cap a la resolució dels grans reptes 
socials i ODS.   
 

 Col·laboració d’actors: 
 La transició cap a un model d’innovació i recerca requereix de la 

participació de tots els actors (recerca, indústria, ciutadania i 
territori...). 

 Necessitat de fer arribar als mateixos actors de que la col·laboració 
és necessària a l’hora d’assolir uns objectius compartits.  
 

 Transferència de coneixement: 
 Impulsar la transferència de coneixement i la cocreació i les noves 

maneres d’innovar des de la ciutadania.  
 És primordial trobar punts de trobada entre la ciutadania i recerca. i/o 

la creació d’una xarxa entre entitats, per tal de fer difusió de la recerca 
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que s’està fent actualment i poder detectar així quines son les 
problemàtiques que es volen resoldre.   

 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 L’alimentació  ha de ser un punt de trobada amb el planeta, és necessari 
entendre que hi ha darrere de cada aliment, cal fer divulgació a la societat 
d’aquest procés. 

 S’ha de començar a entendre que la innovació no és un procés lineal i que 
cal construir processos de transferència de coneixement i innovació molt  més 
col·laboratius i adaptats a les necessitats empresarials i socials.  

 Des del punta de vista de la investigació es necessiten projectes per a 
resoldre el problema de la manca de dones en l’àmbit de la recerca. 

 Obrir laboratoris vius, espais on es pugui experimentar i amb riscos controlats 
a tota la regió metropolitana de Barcelona per aconseguir una innovació 
distribuïda.  

 L’edat mitjana del científic a Catalunya és de 52 anys, i això vol dir que és 
necessari mantenir i incorporar als joves en el món científic.  

 Una de les barreres que es detecta és la rigidesa administrativa. Per aquesta 
raó és necessari facilitar la burocràcia per a conjugar petites col·laboracions 
entre la recerca i el món privat. 
 
 

2.2. Taula 2: Humanisme tecnològic 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Bretxa digital (accés, ús i qualitat): 
 Per lluitar contra la bretxa digital és important garantir que la 

ciutadania tingui accés a les xarxes, però sobretot que sàpiguen fer-
ne ús, a partir de simplificar la tecnologia a través de processos 
d’innovació per tal que aquesta sigui accessible a usuaris no experts.  

 És essencial posar al ciutadà al centre de la tecnologia on els 
ajuntaments tinguin una paper proactiu en facilitar l’accés a la 
connexió a les persones.  

 
 Dades:  

 Els riscos associats a la gestió de dades personals suposa un repte a 
tenir en compte i és a través de la transparència i les auditories de 
riscos que cal fiscalitzar tota l’economia de dades.  

 No només amb implicacions econòmiques, trobem també que existeix 
una vulnerabilitat en la simplificació i manca d’informació dels usuaris.   

 La potencialitat de la comunicació tecnològica en situacions 
d’aïllament ha de ser dels principals reptes de les polítiques públiques.  

 
 Telecomunicacions: 

 Actualment ens trobem amb la paradoxa que el dret a la connexió és 
fonamental però les lleis de telecomunicacions no afavoreixen 
aquesta connexió degut a que per llei no es poden donar wifis d’altra 
capacitat. 
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  Es detecta important articular sistemes cooperatius de 
telecomunicacions en habitatges i reforçar la reestructuració dels 
serveis digitals i telecomunicacions.  

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Cal cooperar entre administracions per a poder avançar en una digitalització 
més solida i que tingui més impacte. 

 Polítiques proactives per tal de capacitar les persones a través de serveis 
socials, als centres cívics, serveis de suport en línia i també per garantir 
l’accés a la connectivitat. 

 Formació adequada i codi deontològic per a tots aquelles enginyers i 
enginyeres de telecomunicacions que treballen amb dades per donar 
seguretat al sistema. 

 

2.3. Taula 3: Cultura metropolitana  

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Accés a la cultural:  
 L’accessibilitat a la cultura s’ha de tractar segons el col·lectiu al qual 

es vol fer accessible la cultura; dones, persones vulnerables, joves, 
etc.  

 Un exemple que s’ha fet menció referent a facilitar l’accés a la cultura 
és la gratuïtat com a mecanisme de fer accessible la cultura a tot tipus 
de persones o col·lectius, en especial a aquells més vulnerables, que 
dependrà també del tipus de servei que s’ofereixi.  

 Necessitat de fer polítiques especialitzades per atreure al públic ja que 
no només és una qüestió tarifaria.   

 
 Col·laboració d’actors: 

 La manca d’estructura fa que molts equipaments i patrimoni no es 
posin en valor.  

 Generar hàbits culturals des de petits és fonamental, per això són tan 
importants les lligams cultura - educació.  

 Hi ha hagut una aposta molt forta des de l’administració per a posar 
en valor la cultura metropolitana però la gran aposta és la coordinació 
i la col·laboració. 

 El treball en xarxa ha de fer de pont entre els grans espectacles de 
Barcelona i els habitants de la resta de la metròpolis.  

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 El treball en xarxa i especialitzat per treballar l’entorn de manera més precisa 
i creant xarxa i necessitats culturals.   

 Aconseguir un preu mínim i/o gratuïts per certs esdeveniments culturals. 
 Potenciar el teixit cultural del territori i fer polítiques d’atracció per als diferents 

col·lectius de la metròpoli.  
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3. Metròpoli resilient “Vertebrar el 
territori” 

 Data: 6/07/2021 de 9:00 a 17:00h. 
   Ubicació: Vinseum, Vilafranca del Penedès. 
  Temàtiques: emergència climàtica, emergència ambiental i territoris 

saludables. 
 Entitats col·laboradores: Àrea Metropolitana de Barcelona, Cambra de 

Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Ajuntament de Begues, 
Ajuntament de Ripollet, Ajuntament de Mollet, Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, Consell Comarcal del Vallès Occidental i Diputació de Barcelona.   
 

3.1. Taula 1: Emergència climàtica 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

  Transició cap a la mobilitat sostenible: 
 Acompanyar a les administracions en el canvi modal, cap a la 

bicicleta. 
 Mobilitat metropolitana en bicicleta, afavorir la intermodalitat tren – 

bicicleta, sobretot amb gran aparcaments de bicicletes a les estacions. 
 Cal fer un esforç per a connectar i desenvolupar la xarxa interurbana 

ciclista, però cal desenvolupar-se més enllà del nivell local, adoptant 
models com el Consorci de les Vies Verdes de Girona. 

 Incorporar traçats pedalables a tots els eixos viaris que s’estiguin 
començant a projectar, ampliar o remodelar. 

 Cal racionalitzar la DUM, per a fer-la més sostenible.  
 

 Energia: 
 Caldria plantejar-nos escenaris de decreixement energètic, amb la 

disminució de l’energia consumida. 
 Assolir una objectius macros de qualitat de l’habitatge (rehabilitació 

energètica, gestió de comunitats energètiques... ) que cal tutelar i 
donar suport des de les administracions. 

 La implantació de les energies renovables requereixen espais. És per 
aquesta raó que cal un diàleg urbà-rural, per abordar i desenvolupar 
amb èxit aquesta transició energètica. 

 Cal explicar molt els efectes i la necessitat de la transició energètica. 
Una de les tasques cabdals de canvi de model és l’explicació i la 
conscienciació  del canvi. 

 A nivell de Catalunya 1 – 2% s’hauria d’ocupar elements de producció 
de renovables. Una de les opcions proposades és omplir les teulades 
de l’RMB amb plaques fotovoltaiques.  

 L’energia ha de ser un dret bàsic de la ciutadana, en l’accés, qualitat 
energètica i preu. 
 

 Espais agrícoles i naturals: 
 Imprescindibles la preservació del sòl agrícola i ramader per a garantir 

la sobirania alimentària. 
 Cal comunicar els projectes, saber que existeixen  i crear xarxes per 

a la compartició de coordinació.  
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 Accés al medi natural. Ha d’haver-hi una mínima reglamentació per 
accedir-hi a aquests espais i poder gestionar-los. 

 Refugis climàtics. Espais on la ciutadania pugui fer front a les onades 
de calor evitant nova construcció i sí la utilització d’espais ja existents. 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Una transició cap a una mobilitat sostenible basat en l’ús de bicicleta i 
similars. 

 Aconseguir una transició energètica justa basada en fonts d’energia 
renovable a partir de l’ús d’elements de producció de renovables, 
decreixement energètic i amb un diàleg ubrà-rural. 

 La sobirania alimentària, preservació del sòl agrícola, reglamentació d’accés 
al medi natural i refugis climàtics com a elements clau per fe front 
l’emergència climàtica.  

 

3.2. Taula 2: Emergència ambiental 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Aigua: 
 En l’àmbit de l’agricultura, i més concretament la gestió de l’aigua, es 

planteja promoure accions encaminades als de manteniment, i 
generar un augment de la biodiversitat. 

 Potenciar la reutilització del l’aigua i la captació d’aigua pluvial. 
 Valoració de l’estrès hídric de les plantes i optimització del rec. 
 Gestionar íntegrament els entorns urbans, agricultura, alimentació, 

energia i aigua, des de l’economia circua millorar la qualitat i reducció 
de consum, també aconseguir cablar. Perquè no part dels residus de 
la ciutat, i les aigües regenerades, per a utilitzar-les en els entorns 
agrícoles periurbans. 
 

 
 Mitigació i adaptació al Canvi Climàtic: 

 Gestió espais verds i lliures i augmentar la biodiversitat d’aquests.  
 Fonamental la implicació de la ciutadania en l’educació ambiental.  
 Garantir que es compleixi la responsabilitat de sostenibilitat de les 

empreses.  
 Promoure la transició cap als cotxes elèctrics, i reduir el pes dels 

envasos no reutilitzables.  
 Viticultura regenerativa, augmenta la biodiversitat del sòl més enllà de 

l’agricultura ecològica. 
 Cal generar noves formacions sobre el context per a gestionar 

aquesta transició climàtica.  
 

 Alimentació: 
 Re-aprofitar els aliments per a col·lectius que ho necessitin. Un 

exemple el menjar dels menjadors escolars i portar-ho a bancs 
d’aliments o administracions. 

 Recuperar varietats ancestrals catalanes, són molt interessants 
perquè maduren molt més tard i són molt qualitatives, i s’adapten molt 
bé a aquest context climàtic. 
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 Innovació: 

 Per part de l’administració caldria dotar de recursos i flexibilitzar les 
mesures per a portar a termes projectes d’innovació. 

 Falta un aspecte més holístic a l’hora d’afrontar els problemes. Això 
vol dir, tenir en compte les conseqüències negatives d’aplicar certes 
estratègies. Un exemple és l’increment de l’ús dels biocombustibles 
que fa augmentar a l’hora el cost dels aliments.  

 Hi ha molta col·laboració empresa – universitat, però no hi ha, en el 
sector agroalimentari, la col·laboració empresa-empresa per a la 
innovació. Els gran dèficit és la manca de transferència entre 
universitat i empresa (o mercat).  

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Millorar la qualitat, gestió i reducció de consum de l’Aigua. 
 Re-aprofitament dels aliments. 
 Millorar la transferència de coneixement i dotar l’administració de més 

flexibilitat i recursos.  

 

3.3. Taula 3: Territoris saludables 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Sistema alimentari: 
 Existeix un risc elevat que es mantingui el sistema alimentari actual, i 

caldria avançar cap l’augment de la sobirania alimentària. També 
caldria monitoritzar els circuits, importar i exportar menys. 

 La petita i mitjana pagesia i sistema agroecològic, han fet passes molt 
grans, a través del comerç directe. Va ser un procés molt ràpid al qual 
es van adaptar perfectament, així com la resiliència de les 
cooperatives de consum. Això si, es necessita infraestructura, des de 
part de l’administració pública, cuines comunitàries i obradors 
comunitaris. També l’administració ha de garantir l’alimentació 
comunitària i que aquesta sigui justa, a través de la contractació de 
serveis bastats ens un sistema alimentari de proximitat. 

 Blindar el sòl agrícola, garantir l’accés a la terra i garantir un pagament 
digne a la pagesia. Retornar a la pagesia els serveis ecosistemes que 
fa.  

 Plataformes logístiques a escala petita per afavorir la distribució de 
productes de proximitat. Reduir la jornada laboral i cuines 
comunitàries.  
 

 Mobilitat:  
 Calen polítiques molt decisives a l’hora de reduir l’ús del vehicle privat, 

que seran difícils per a una part de persones que no tindran alternativa 
i els hi serà molt més car anar en vehicle privat. 

 El més resilient és anar a peu, per la qual cosa, el més important és 
planificar les ciutats de tal manera que els ciutadans puguin tenir les 
seves necessitats cobertes a una distància que sigui possible 
caminar. 
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 Reformular les inversions en infraestructures, reformular les 
autopistes i autovies per al transport públic (autobús). Recuperar el 
lligam entre territoris, per tant hem de repensar l’accessibilitat i 
porositat de les infraestructures i finalment repensar l’urbanisme per 
tal de conformar llocs on el caminar sigui la base de la mobilitat. 

 La majoria de nuclis de poblacions ja tenen aquestes característiques 
de la ciutat dels 15 minuts, per tant hem d’identificar els que no, i 
valorar com fer la conversió o els connectem en transport públic. 
 

 Sistema de salut física, mental i comunitària: 
 Hauríem d’avançar cap a un sistema sanitari més col·laboratiu i 

connectat. Coordinació digital o humana dels metges i sanitaris, i 
treballar molt més en xarxa.  

 Caldria tenir un sistema de salut amb gent de reserva (metges 
polivalents per a residències, de suport a CAPs i barris....) i que en 
moments d’urgència pogués donar resposta al sistema sanitari. Anar 
a optimitzar els sistemes i no a mínims. 

 Posar les infraestructures i les tecnologies de salut al dia, el Next 
Generatoin hauria de ser una oportunitat de posar el sistema de salut 
al dia, infraestructures, noves tecnologies i augmentar el nombre de 
professionals i valorar-los, sobretot en el sector de la infermeria. 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Augmentar la sobirania alimentària, millorar infraestructures i garantir 
l’alimentació comunitària.  

 Repensar l’accessibilitat dels territoris, millorar les infraestructures de 
transport i incentivar mobilitat sostenible.  

 Millorar el sistema de salut cap a un més col·laboratiui amb una gestió més 
eficient del personal sanitari.  

 

4. Metròpoli pròspera “Prosperitats 
metropolitanes”  

 Data: 21/09/2021 de 9:00 a 14:15h. 
   Ubicació: TecnoCampus, Mataró. 
  Temàtiques: indústria circular i polígons d’activitat econòmica; territoris 

pròsperes, prosperitat distribuïda; ciutats pròsperes. 
 Entitats col·laboradores: Àrea Metropolitana de Barcelona, Foment del 

Treball Nacional, Unió General de Treballadors de Catalunya, Ajuntament de 
Montcada i Reixac, Ajuntament de Sant Joan Despí, Ajuntament de Martorell, 
Ajuntament de Mataró, Diputació de Barcelona.  
 

4.1. Taula 1: Indústria circular i Polígons d’Activitat 
Econòmica  

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Polígons Industrials: 
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 Quan parlem de polígons industrials s’està fen èmfasi en un sentit 
clàssic de competitivitat d’espais d’activitat econòmica 
(infraestructures, telecomunicacions, etc.), però a part d’això no s’ha 
d’oblidar la importància d’altres temes com és l’accés al talent, 
persones, mercats, entre d’altres. 

 Trobem que els factors mediambientals són també un eix de 
competitivitat al que podem relacionar amb l’oportunitat que presenten 
els polígons industrials per treballar l’economia circular.  

 Necessitat de reconversió dels polígons, concebuts per a un altre tipus 
d’indústria. Cal tractar amb més detall aquests tipus d’espais, 
incorporant-los com a trama urbana i oferint-los diferents titularitats 
que afegeixen complexitat. 

 
 Economia circular: 

 Per poder avançar en l’economia circular s’identifica necessari lluitar 
contra el desconeixement de l’economia circular com per exemple, 
d’una millor transferència d’informació per al consumidor.  

 A part de la pedagogia,  la indústria 4.0, pot ser una bona palanca per 
circularitzar els processos productius.  

 Millorar la lentitud en les novetats legislativa, que sovint no 
acompanya a tot el procés de canvi que implica l’economia circular. 

 El desajustamet de l’FP com a factor limitador de competitivitat per 
aquest tipus de model circular.   

 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Més divulgació del que és l’economia circular i transferència d’informació al 
consumidor. 

 Necessitat de més regulació en la gestió de l’aigua i harmonització europea. 
 Establir incentius per part de l’administració pública per a les empreses. 
 Crear espais de confiança i diàleg entre actors.  
 Millors infraestructures i serveis bàsics per a les empreses 

(ferroviari/persones i mercaderies).  
 Necessari la connectivitat de la segona corona.  
 Apropar el talent a les PIMES. 
 Millorar l’escala dels polígons industrials.  
 Trobar mecanismes per incentivar la reutilització via reparació.  
 Incorporació dels polígons com a trama urbana.  

 
 

4.2. Taula 2: Territoris pròspers, prosperitat 
distribuïda 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Digitalització: 
 La transformació digital apareix com una oportunitat única per a que 

els municipis i el seu comerç puguin adaptar-se i evolucionar a les 
noves necessitats. Una d’aquestes noves oportunitats que es van 
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mencionar va ser és l’impacte de la digitalització sobre la resta dels 
sectors tech.  
 

 Alimentació: 
 Necessitat de fer servir la gastronomia com un altaveu de l’alimentació 

sostenible.  
 Sistema alimentari que implica un 25% de les emissions, per aquesta 

raó si es parla d’una relocalització del sistema alimentari, que es pagui 
un preu just pel valor afegit que implica.  
 

 Teletreball: 
 Els propers anys entrarem en una fase de dignificació del treball i del 

talent i que tant el teletreball i els treballs híbrids són a l’hora una 
oportunitat per aportar qualitat de vida als territoris metropolitans. 

  Es planteja el teletreball com una alternativa per retenir/captar 
activitat econòmica en municipis perifèrics.  
 

 Energia: 
 La autosuficiència energètica i com combinar aquesta amb el territori 

metropolità és un tema que no ha passat desapercebut en el debat. 
 Necessari planificar a llarg termini i generar acords per garantir una 

producció d’energia renovable amb consonància amb el territori.  

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Planificació a llarg termini i generar acords amb el territori per garantir energia 
renovable al territori.  

 Gastronomia com a factor d’altaveu de l’alimentació sostenible i generació de 
valor afegit al producte de proximitat. 

 Necessari connectar els territoris i coordinar estratègies.  
 Sensibilitzar i reeducar la població sobre consum de productes de temporada. 
 Transformació digital com una oportunitat de canvi pel desenvolupament 

econòmic dels municipis i comerços.  
 Teletreball i treball híbrid una oportunitat per millorar qualitat de vida dels 

treballadors i municipis.  
 Identificar els avantatges competitius dels territoris i potenciar-ho. 
 Innovació i sostenibilitat per generar nous nínxols de negoci sostenibles.  

Definir quins son els nínxols d’activitat sectorial que volem i necessitem. 
 Millorar l’oferta turística en altres sectors a l’RMB. 
 
 

4.3. Taula 3: Ciutats pròsperes 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Desconcentració de l’activitat econòmica: 
 Barcelona com a ciutat capital que és, reuneix una alta concentració 

de l’activitat econòmica del territori metropolità.  
 Aprofitar la marca Barcelona coma tractora d’oportunitats de negoci i 

inversions i orientar-la cap als altres municipis, per poder atreure així 
empreses i persones.  

 Una alternativa que els territoris metropolitans especialitzin la seva 
activitat econòmica en un sector concret, degut a que les empreses 
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industrials són poc deslocalitzables i les intensives en talent, ho són 
en capital humà. Com succeeix amb el cas del Maresme que es 
declara en un context cuidador, generant activitat econòmica al voltant 
de les cures, els altres territoris facin aquest canvi cap a 
especialitzacions concretes.  
 

 Connexió física: 
 Per a que el creixement dels municipis sigui efectiva, ha d’aparèixer 

la connectivitat entre els diferents territoris i que aquesta no impliqui 
un factor de desigualtat.  

 Disposar de transport públic col·lectiu per a que els municipis tinguin 
encara més marge de creixement en la captació de talent.  

 Que sigui primordial una bona connexió entre territoris i també 
disposar d’una bones infraestructures dels polígons i centres de 
serveis.  
 

 Harmonització: 
 Existeixen moltes diferències entre territoris pel que fa als tràmits 

administratius a l’hora de portar a termes llicències d’obertura d’un 
negoci. 

 Necessitat d’harmonitzar diferents tràmits administratius ajudaria a 
lluitar contra certes desigualtats.  

 Les estratègies econòmiques dels municipis han d’estar orientades al 
treball conjunt i en xarxa.   

 
 Paper administració local: 

 Per poder incentivar el comerç local dels municipis és necessari que 
les administracions locals tinguin una actitud proactiva.  

 Necessitat de plans d’usos per als eixos comercials, jugar amb els 
mercats municipals com a elements tractors i veure com 
l’administració pot ajudar per exemple, via digitalització, a millorar la 
innovació del comerç local.  

 Possibilitat de que les seus administratives estiguin ubicades fora de 
la ciutat de Barcelona, ja que son un gran motor de l’economia.  

 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat:  

 El treball virtual i a distància és una oportunitat per atreure talent i treball als 
territoris metropolitans. 

 Necessitat de pensar en xarxa amb els municipis del voltant per la reactivació 
econòmica. 

 Administració local ha d’ajudar i protegir el teixit comercial. Trobar l’harmonia 
entre els diferents comerços.  

 Qualitat de vida dels territoris metropolitans és un factor clau d’atracció pel 
treball i talent.  

 Harmonitzar el territori metropolità per fer front els factors que dificulten la 
competitivitat del territori. 

 Administracions públiques paper de facilitadores per la creació  i innovació de 
negocis.  

 Aprofitar la marca Barcelona per créixer. 
 Espais físics i centrats en tecnologies avançades.  
 Millorar connectivitat entre els territoris és clau.  
 Necessitat plans d’usos per als eixos comercials.   
 Acabar de tenir una oferta descentralitzada arreu del territori metropolità.  
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 Excessiu centralisme de les administracions a Barcelona ciutat. Millor 
representativitat territorial de les seus administratives.  

 

 

5. Metròpoli multinivell “Connectar la 
metròpoli, generar noves centralitats” 

 Data: 03/11/2021 de 9:00 a 14:00h. 
   Ubicació: Fàbrica de les Arts, Granollers. 
  Temàtiques: infraestructures de connectivitat no radial i noves 

centralitats. 
 Entitats col·laboradores: Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de 

Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consorci de la Zona Franca, 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Diputació de Barcelona.  
 

5.1. Taula 1: Infraestructures de connectivitat no 
radial a l’RMB 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Estratègies per a la transició cap a la mobilitat sostenible: 
 Cal prioritzar altres modes de transport a la xarxa viària: autobús, 

bicicleta i fins i tot vianants. 
 La mobilitat no radial també ha de venir de la xarxa ferroviària. 

Actualment té caràcter marcadament radial, però s’ha de repensar. 
Cal un model intermodal en que el tren serà part d’una de les etapes 
i complementar amb bus i bici, tot el que calgui. 

 Articular la complementarietat entre els vallesos de forma ferroviària, 
l’escala metropolitana se’ns quedar curta. Hi ha un únic corredor 
transversal en què es comparteixen mercaderies i rodalies i en un 
futur n’hi haurà de més tipus. 

 Corredor mediterrani: palanca de canvi sobretot en aquest corredor 
dels vallesos, transversal. I mirar altres infraestructures per donar-li 
més potencialitat a aquesta línia. 

 Si volem una xarxa que resolgui la mobilitat quotidiana a l’RMB, cal 
doble estructura que permeti que s’articuli la Barcelona gran. Cal més 
interconnexió entre les vies i infraestructures ja creades, no cal crear-
ne més. Però sí cal tornar a un esquema metropolità anterior, menys 
radial. I també cal potenciar la mobilitat entre municipis propers com 
Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, amb mobilitat activa. 

 Reformulació xarxa viària: Si volem trencar la dependència del cotxe, 
la transició passar per prioritzar altres modes de transport en aquesta 
xarxa (autobús, bicicleta i vianants).  

 L’escala de l’AMB es queda curta i cal que ampliem el focus a l’RMB, 
i també el Corredor Mediterrani, que pot ser palanca de canvi a l’hora 
d’afrontar les connexions de l’Arc Metropolità.  

 El teletreball posarà en tensió el sistema de transport públic, sobretot 
en el tema del finançament de les infraestructures i la oferta de 
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transport, ja que es redueix la demanda de transport públic. 
Necessitem més usuaris de transport públic. 

 Tarifació del transport públic, intentar tenir una tarifa no per ús, si no 
de tarifa plana. 
 

 Infraestructures de mobilitat:  
 Duplicar la línia de Rodalies R3 és necessari, per augmentar 

freqüència i aplicar-hi la intermodalitat i la complementarietat. I 
articular un gran corredor orbital.  

 Millorar els problemes de connectivitat de l’R8 i utilitzar-la per una línia 
d’alta velocitat.,  

 S’ha de pensar en l’orbital ferroviària, connectant Port i Aeroport.  
 Connectar el Maresme amb Granollers, a partir d’uns corredors en 

xarxa i intermodals. 
 

 Gestió del transport: 
 Aprofitar la figura dels peatges per a redissenyar determinades 

infraestructures i el seu ús, aprofitar l’espai que ocupen per a mobilitat 
alternativa del cotxe.  

 Racionalitzar els polígons industrials de l’RMB, segons qualitat, i 
prioritzar polígons i mobilitat laboral. Incorporar la fibra òptica als 
polígons i també a tot el territori amb el teletreball. A partir de la fibra 
existeix una possibilitat per a repoblar certs territoris.  

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat:  

 Prioritzar altres modes de transport a la xarxa viària (autobús, bicicleta, etc...). 
 Articular el territori. 
 Corredor Mediterrani com a palanca de canvi en les connexions de l’Arc 

Metropolità. 
 Millorar la connectivitat de les infraestructures de mobilitat i aplicar la 

intermodalitat i la complementarietat. 
 Racionalitzar i prioritzar la gestió del transport dels polígon industrials de 

l’RMB, segons qualitat i mobilitat laboral.  

5.2. Taula 2: La generació de noves centralitats a 
l’RMB per una metròpoli dels 45 minuts 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Planificar la metròpoli en xarxa i el paradigma dels 45 minuts:  
 Més enllà de la metròpoli, cal un projecte de país per a la ordenació 

territorial. Estem en una 3a generació de polítiques de planificació i 
ordenació: cal una 3a generació de polítiques des de la lògica de 
posar el ciutadà al centre, en què els usos són prioritaris per sobre les 
infraestructures.  

 La realitat construïda és fruit d’una mirada a partir d’una 
infraestructura de mobilitat antiga. Llavors, cal planificar des dels 
usos, i a partir d’aquests usos, mirar com articular el territori més 
immediat i després el territori entre les ciutats. 

 El paradigma de la ciutat dels 15 minuts és un plantejament pensat 
per París que fàcilment es pot adaptar a Barcelona. A escala RMB, 
potser seria la ciutat dels 5-10 minuts dins de cada ciutat, i dels 15 
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minuts en la seva conurbació més immediata. I llavors aplicar el 
territori dels 45 minuts entre aquestes conurbacions que tenim a 
l’RMB.  

 Les ciutats i conurbacions de l’arc metropolità tenen una potència molt 
destacada. Són unes realitats construïdes que s’han d’aprofitar. 
Llavors, per què ens preguntem com anar més ràpid a Barcelona per 
a determinats serveis, enlloc de preguntar-nos perquè hem d’anar a 
Barcelona per a aquests serveis?. 

 El govern multinivell parteix de diferents escales i cal veure l’escala 
adequada de cada matèria, amb el que se’n diuen geometries 
variables. La idea és junts som forts (planificació conjunta) però amb 
les especialitzacions que calguin a cada territori, partint de les 
potencialitats d’aquell territori. Cal pensar des de la proximitat, amb 
reflexions des del territori (bottom-up) i pensar la seva centralitat. 
 

 Centralitats i equipaments de formació:  
 En la planificació dels serveis cal un canvi conceptual gran. En les 

estratègies sempre parlem d’una idea central: anem cap a una 
societat de coneixement i això tiba cap a les infraestructures també, i 
cap a com pensem les necessitats del ciutadà.  

 En àmbit d’educació, no tenim al país una formació 
professionalitzadora de 3r nivell (superior) com a la resta d’Europa. 
Cal pensar en sistematitzar i planificar aquesta formació, i fer-ho 
també des de la mirada territorial. Per què no existeix? Potser perquè 
s’ha homogeneïtzat. La formació professionalitzadora s’ha 
d’especialitzar adaptada al territori. La orientació educativa s’ha de fer 
pensant tant en les potencialitats de l’alumne com amb les necessitats 
de la societat, i no només pensant en les empreses i la seva ubicació. 
La retenció del talent és clau per als territoris.  

 L’UAB va ser un gran desllorigador per a estendre el coneixement 
acadèmic fora de Barcelona, tan centralitzat com estava llavors. I va 
ser molt significatiu. En aquest sentit, les infraestructures de transport 
han d’estar al servei dels equipaments i de les persones, no al revés. 
El futur passa per l’autoconsum, la contenció municipal, etc. I això 
passa per la proximitat. No per facilitar la mobilitat per a tot. 

 El focus del debat no està en si cal tenir una universitat a cada 
comarca, com tampoc si cal un aeroport a cada província. La societat 
del coneixement i la digitalització ens porta noves potencialitats 
(formació no presencial, en línia, etc., i també la dual). Potser no calen 
més universitats físiques, sinó que els centres de producció sanitaris, 
culturals, etc., siguin formatius, per a que la formació sigui dual. 
Perquè l’estudiant ha d’aprendre molt a prop del centre productiu. No 
calen grans infraestructures universitàries, sinó habilitar l’espai per a 
l’ús formatiu en els centres de producció cultural, sanitaris, etc. I 
només això farà que la força laboral sigui d’alt nivell. 
 

 Centralitats i equipaments culturals: 
 El trasllat del festival Sismògraf d’Olot a l’RMB va ser una pèrdua per 

a la pluricentralitat del país. Va ser un pas endavant per a l’RMB, però 
un pas enrere per al país. Sembla que tota aquesta reflexió sobre 
l’ordenació del país no està prou ben travada per a fer-la desplegar. 
La cultura entra fort en el discurs, i amb la pandèmia encara se li va 
donar més rellevància, però encara no tenim la planificació cultural 
prou ben organitzada ni tampoc prou descentralitzada. 
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 Cal entendre que són molts els teatres que acaben configurant el 
Teatre Nacional del país. No es pot tenir un teatre a cada municipi, 
caldrà planificar a on n’hi ha d’haver (o a on en falta) però tota la 
programació hauria de ser conjunta, de país. I pensada per a que sigui 
accessible en tots els territoris, d’una forma o altra. 

 Però no sempre és necessari un equipament per a generar serveis 
culturals al territori. Per exemple, el festival de fotografia d’Arles i el 
d’arts d’Avinyó no tenen estructura o equipament ni la necessiten i en 
canvi juguen a una lliga internacional, amb atracció internacional de 
talent. En alguns casos, no es necessita més infraestructura sinó més 
“generositat” i obertura. 

 
 Propostes de fusió de municipis: 

 No és necessari aglutinar en el sentit de fusionar municipis, però sí 
cal treballar conjuntament. Si cal amb formes jurídiques per 
mancomunar serveis. Agrupar tota l’oferta del territori (en fires i 
qualsevol altre sector) per a ser competitius entre un grup de 
municipis.  
 

 Proximitat de serveis també per a atracció i retenció de talent: 
 Cal començar a parlar en el creixement de la metròpoli a escala de 

regió, que els ciutadans de l’arc metropolità tinguem també la 
possibilitat de tenir els serveis que calen i poder desenvolupar la vida 
quotidiana i poder tenir les especificitats del territori. La UE parla de 
regions del coneixement: que es desenvolupen al voltant d’una 
especialització natural, en el que són més bons. És important per no 
descentralitzar talent ni deslocalitzar empreses i alhora anar creixent 
de forma sostenible, amb tot el que necessiten per créixer.  

 En sanitat també cal que els hospitals de la perifèria de la regió (arc 
metropolità) puguin oferir una carrera sanitària potent al talent que hi 
ha, retenir i alhora atraure talent. No és només tracta de que el pacient 
no hagi d’anar a Barcelona, sinó que el talent no marxi sinó que 
s’atregui a cada territori. 

 

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat:  

 Planificar des dels usos sobre les infraestructures i articular el territori més 
immediat.  

 Formació professionalitzadora s’ha d’especialitzar adaptada al territori. 
 Les infraestructures de transport han d’estar al servei dels equipaments i de 

les persones. 
 Habilitar l’espai per a l’ús formatiu en els centres de producció (cultural, 

sanitaris, etc.).  
 Tenir una millor planificació cultural ben organitzada i descentralitzada. 
 Mancomunar serveis per guanyar competitivitat i eficiència. 
 Disposar dels serveis necessaris per poder potenciar les especificitats del 

territori a l’hora de captar i retenir talent.  
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6. Metròpoli oberta “Més enllà de la 
metròpoli. Comarques centrals i 
desenvolupament territorial” 

 Data: 16/11/2021 de 9:30 a 14:00. 
   Ubicació: Teatre Sala Modernista, Vic. 
  Temàtiques: infraestructures de connectivitat, vincules i 

interdependències urbà-rural i marca Barcelona. 
 Entitats col·laboradores: Àrea Metropolitana de Barcelona, Aeroport de 

Barcelona, Port de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
Ajuntament de Granollers, Ajuntament de Sabadell, Consell Comarcal del 
Maresme, Diputació de Barcelona.   
 

6.1. Taula 1: L’articulació de les infraestructures  

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Infraestructures: 
 Una de les claus Vic (o per Manresa) ha de ser el tren, perquè els 

ciutadans de les comarques puguin arribar als serveis. La R3 I R4 han 
de funcionar amb eficiència, puntualitat per que hi hagi més confiança 
dels usuaris i també es pugui atraure activitats a les comarques 
centrals.   

 A la comarca hi ha un consens de que no hi ha un bon servei i bones 
freqüències. Els polítics del territori també estan alineats en aquest 
sentit; el govern de l’estat ha de fer les inversions; es troba una 
oportunitat per fer projectes a mitjà i llarg termini. 

 A les comarques centrals els ajudaria molt incorporar el discurs de 
l’emergència climàtica (com a Barcelona) dins de la gestió de 
Rodalies. 

 Hem de discutir el plantejament d’infraestructures de pagament en 
lògica de contaminació i el canvi climàtic, i fins ara no s’ha fet per por 
a les reaccions socials. 

 Pel que fa a l’energia, hem d’avaluar si som capaços de generar 
energia al nostre territori assumint els impactes que això té i les ferides 
que genera en el territori; o bé comprant energia a altre territoris. 
 

 Coordinació dels agents: 
 L’aproximació més negativa té a veure amb la gestió i les visions de 

les infraestructures com a Rodalies; és alarmant la falta de consens 
que es perjudicial per la articulació de les infraestructures.  

 El teixit empresarial, la iniciativa civil i la social ens posa sota sospita 
i això vol dir que alguna cosa està fallant. 

 Venim de models fets des de despatxos i calen models que tinguin en 
compte criteris de sostenibilitat i sobirania alimentaria.  
 

 Connectivitat 5G: 
 S’han de millorar les comunicacions des de tots els punt de vista, que 

passa per millorar les infraestructures de connexió 5G, sense que això 
impliqui que s’han d’ocupar tots els pobles de la plana de Vic, sinó 
amb uns criteris de sostenibilitat.  
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A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Necessitat d’equilibrar les relacions urbà-rurals. 
 Articular les infraestructures per conviure les diferents realitats espacials, 

socials, ambientals i econòmiques de la metròpoli. 
 Aprofitar infraestructures existents amb una visió holística i una intervenció 

contundent amb el canvi climàtic. 
 Arribar a consensos per anar cap a un model d’infraestructures que faci 

possible la desvinculació entre la inversió i els cicles electorals a Catalunya i 
a l’Estat espanyol.  

 

6.2. Taula 2: Els vincles i les interdependències 
urbà-rural 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 

 Equilibri urbà-rural: 
 L’únic que demana el mon rural és tenir les mateixes oportunitats del 

món urbà, i que es mesuri amb els indicadors adients. 
 Hem de fugir de la dicotomia urbà-rural, però així com es demana 

descentralització de Barcelona, hem de demanar-li a Vic que 
descentralitzi. 

 Les zones rurals sembla que estan en una posició d’inferioritat en 
relació amb el territori urbà i s’ha de trobar els avantatges del món 
rural. 

 Buscar models que son capaços de capturar les capacitats 
endògenes del territori per aprofita-les millor. 

 No es pot parlar d’una connexió urbà-rural sense tenir en compte 
temes d’emergència energètica i ambiental. També lligada en termes 
d’equitat. 
 

 Transferència de coneixement: 
 Cal un nou relat sobre la ruralitat, no podem parlar d’una única 

ruralitat. No es lo mateix parlar de Copons la Anoia que de la plana de 
Vic. Hem d’intentar que la innovació es produeixi i es pugui transferir 
entre els municipis, siguin micropobles o pobles mitjans.  

 Independentment de l’estructura de l’administració és important 
l’intercanvi de coneixement entre l’administració publica i l’exterior. 
Falten altaveus i espais de intercanvi de les innovacions publiques 
que s’estan fent, que també facilita la seva replicabilitat i estalvia la 
corba d’aprenentatge a altres municipis. 
 

 Talent al món rural: 
 Un repte: com podem aconseguir fer atractiva la ruralitat per persones 

i projectes emprenedors tenint en compte les externalitats, l’accés a 
l’habitatge, etc.  

 En el món rural cal adaptar la formació amb el que necessita el 
territori. El mateix passa amb els metges en el món rural, on cal 
emplenar les places de metges en certs pobles, perquè ens porta a 
un dèficit de serveis i en conseqüència una mobilitat forçada per 
accedir als serveis. 
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 Col·laboració d’actors: 

 Es fonamental una coordinació publico-privada per temes com la 
protecció de l’habitatge en la ruralitat i contrastar mesures de 
coordinació entre municipis.  

 Posar en contacte persones que fan innovació cívica des de les 
tecnologies i persones que fan activisme al territori de manera 
anàloga, perquè sumin les seves capacitats i puguin col·laborar. Es 
tracta de veure que passa amb la interacció real de les persones al 
territori. 

 Les mancomunitats són necessàries per economies d’escala i per 
generar comunitats on els municipis es veuen com a iguals 
 

 Ruralitzar les lleis: 
 Els entorns de l’escola i de l’habitatge son claus quan parlem de 

repoblament del món rural. Pel que fa a l’habitatge no pot ser que 
l’administració tingui una llei d’urbanisme que sigui igual per a 
Barcelona, per a Vic o per a un poble petit.  

 Que totes les lleis es puguin ruralitzar, de forma que qualsevol llei 
tingui en compte l’àmbit rural. Per exemple la llei d’habitatge, llei 
d’escoles i formació, etc. 

 Defensa de la governança local i de simplificar l’estructura de 
l’administració i trencar dinàmiques i innovar. 
 

 Ruralitat i canvi climàtic: 
 Tendir cap a la sobirania energètica és un repte i sembla que la nova 

llei de renovables permet a les comunitats energètiques ser més 
flexibles. Cal un pla director que faci que l’energia es generi en el lloc 
més proper del territori a on s’ha de conduir.  
 

 Ruralitat i gènere: 
 En el món rural s’ha de reivindicar el paper de la dona, on moltes 

d’elles no arriben a llocs de representació.  

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Crear vincles entre el món rural i urbà per aprofitar les potencialitats 
d’innovació i desenvolupament. 

 Canvi de model de les activitats econòmiques que obrin a un nou concepte 
de ruralitat que generi i reforci nuclis de turisme, coneixement, recerca i 
indústria.  

 La participació dels agents del món rural en la presa de decisions i l’adaptació 
de les lleis a les realitats rurals (rural proofing) són centrals a l’hora de definir 
actuacions adequades i equilibrar el país. 

 

 

6.3. Taula 3: La projecció de la marca Barcelona 
com a actiu per al conjunt del territori 

A continuació s’exposen els principals temes que han sorgit a la taula de debat: 
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 Marca Barcelona: 
 El propòsit de la marca Barcelona és identificar les contradiccions i el 

compromís que n’hi ha per crear un model de ciutat on es pugui viure 
i treballar sense renunciar a la carrera professional i vital.  

 S’ha de tenir en compte que el món rural ha perdut la batalla 
demogràfica i cada vegada costarà més que s’entengui la lògica de la 
ruralitat; que s’ha d’entendre i comprendre l’entorn en el que s’està 
(tant rural com urbà). 

 Barcelona ha de ser capdavantera i assumir els reptes de les agendes 
globals per ser una ciutat sostenible i on es vulgui viure, perquè des 
dels pobles assumim aquests reptes i rebem a la població que ja no 
vol ser-hi a Barcelona.  

 La clau de la marca Barcelona i la relació amb els municipis és a nivell 
local: la pròpia identitat; a nivell internacional: Barcelona.  

 La critica és que la marca Barcelona és pels de fora, i no interpel·la 
als habitants de Catalunya; les comarques centrals tenen la cultura 
per fer un model de turisme cultural, però no els serveis, els hotels, 
les connectivitats. 

 Hem de ser capaços d’aprofitar un nom i una marca, però també de 
somiar amb volar des de la ciutat de Vic, amb el mercat medieval, el 
museu episcopal de Vic com a museu medieval.   
 

 Acció internacional coordinada:  
 Cal un diàleg entre les organitzacions privades i no privades que fan 

promoció internacional.  
 

 Col·laboració d’actors: 
 La col·laboració és clau, però també amb els actors econòmics, 

socials i la societat civil que té molt a dir també, per tan les xarxes de 
col·laboració son una eina clau.  

 Es construeix parlant i tenint confiança mútua, formant xarxa des de 
les diferencies més radicals. Que el centre de la marca Barcelona no 
sigui la economia i el turisme, sinó la ecologia i els immigrants. 

 Col·laborant i connectant amb la realitat; el problema és que el 
Berguedà no té projecte col·lectiu i consensuat per demanar ajuda a 
Barcelona; ara que no som industrials no sabem que volem ser.  
 

 Interdependències econòmiques:  
 Necessitat de reconnexió dels grans focus de consum amb els llocs 

de producció i un tema des del qual s’aposta per això es la capitalitat 
alimentaria de Barcelona.  

 La reconnexió per escoltar aquestes necessitats del territori, ja que 
més del 50% dels llocs de treballs estan a l’AMB.  

A continuació s’exposen els principals reptes que han sorgit a la taula de debat: 

 Barcelona com a model de ciutat on es pugui viure i treballar sense renunciar 
a la carrera professional i vital.  

 Barcelona ha de ser un referent i assumir els reptes globals. 
 Necessitat que la marca Barcelona interpel·li als habitants de l’RMB en 

comptes de centrar-ho en l’exterior.  
 Cal diàleg entre les organitzacions privades i no privades que fan promoció 

internacional.  
 Que el centre de la marca Barcelona no sigui la economia i el turisme, sinó la 

ecologia i els immigrants. 
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 És primordial escoltar més els territoris de l’RMB i la resta de la demarcació i 
detectar les seves necessitats.  
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Conclusions generals 
Les jornades territorials ens han ajudat a apropar-nos i complir els criteris que havíem 
definit amb anterioritat. El seu caràcter territorial ha estat clau per poder identificar 
per una part, que el model sobre el progrés econòmic de Barcelona i el seu entorn 
és feble i una segona, en que els municipis que tenen més problemes son alhora els 
que tenen menys recursos per fer-hi front. També ens ha ajudat a identificar les 
potencialitats, oportunitats, desigualtats i la segregació urbana que existeix al conjunt 
de l’RMB. De fet, amb aquest seguit de jornades hem pogut demostrar que té sentit 
parlar en l’àmbit regional de problemes o missions com l’habitatge, la mobilitat, 
l’economia circular, l’emergència climàtica o l’alimentació, al contrari d’altres plans 
fets en el passat, degut a que tots aquests àmbits son compartits pels diferents 
municipis metropolitans.  

A més, hem pogut incorporar la diversitat de mirades sobre la metròpoli a partir de la 
diversitat d’actors que tenen vinculació als territoris que composen la regió 
metropolitana de Barcelona i aglutinar per primera vegada, la metròpoli real dels 5 
milions d’habitants.   

Per tant, podem dir que les jornades territorials han permès copsar les especificitats 
de tots els reptes metropolitans en els diferents territoris i veure les diferències 
respecte la ciutat central.  

A continuació es mostren els principals temes que han aparegut reiteradament al 
llarg de les jornades: 

 Centralitats i equilibri territorial:  
Les ciutats i conurbacions de l’arc metropolità tenen una potència molt 
destacada que cal aprofitar per planificar un territori amb diverses centralitats, 
que plantegi un equilibri en xarxa.    
 

 Infraestructures d’accessibilitat (transport i connexió): 
Al llarg de les diferents jornades del territori metropolità, els municipis han 
manifestat la necessitat de comptar amb unes infraestructures eficients 
per estar millor connectades entre si i poder oferir oportunitats de 
desenvolupament econòmic i social a la seva població en igualtat 
d’oportunitats. 
 

 Mobilitat sostenible: 
S’identifica que existeix un quòrum general entre els municipis metropolitans 
sobre la necessitat de fer una transició cap a una mobilitat sostenible i adaptar 
les ciutats i pobles a aquesta nova realitat. Això passa per estar 
interconnectades, més inversió, millorar la planificació urbana, amb polítiques 
decisives a l’hora de reduir l’ús del vehicle privat i amb una bona articulació 
entre territoris.  
 

 Col·laboració d’actors: 
Els reptes als que es vol donar resposta tenen un caràcter metropolità on la 
coordinació i col·laboració entre els agents del territori és clau, especialment 
en els àmbits d’habitatge, emergència climàtica i infraestructures. És per 
aquesta raó, que des dels diferents agents metropolitans es demanda 
construir xarxes de cooperació i aliances amb els diferents actors de la 
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quíntuple hèlix per abordar totes les problemàtiques i poder assolir uns 
objectius compartits.  
 

 Governança: 
La nova governança apareix com un requisit per als municipis metropolitans 
per poder avançar en el procés de canvi constant que experimenten. Aquesta 
nova governança s’entén des del punt de vista on els actors no són mers 
gestors ni prestadors de serveis, sinó que participen conjuntament en la 
cocreació de les estratègies i la coproducció de polítiques públiques. En 
definitiva, un model de governança compartida on els objectius de bé comú 
estiguin al centre de tot amb un sistema de predistribució i redistribució. A 
part d’apostar per un model de coproducció i cocreació, cal també 
racionalitzat les administracions, de manera que hi hagi com a màxim dos 
nivells entre la ciutadania i la Generalitat: el municipal i una administració que 
coordini aquests municipis.  
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Annex 

7. Programes jornades territorials 

 

7.1. Metròpoli Cohesionada 

Inauguració   [ 09:00 - 09:15] 

 
 Jordi Ballart, alcalde de Terrassa 
 Lluïsa Moret, diputada delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de 

Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat 

 

Debat: Habitatge i reconeixement de drets   [ 09:15 - 10:30] 

 
 Dolors Camats, directora 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 
 Oriol Bayó, arquitecte tècnic i coordinador de l’Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat de l'Ajuntament 

de Ripollet 

Modera: Mònica Peinado, periodista de SER Catalunya 

Pausa  [ 10:30 - 12:00] 

 
Debat: Equilibri i integració territorial  [ 12:00 - 13:30] 

 
 Néstor Cabañas, tècnic de projectes estratègics de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 
 Ruth Lamas, cap de l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta, de l'AMB 
 Josep Báguena, president de la SCOT-Societat Catalana d'Ordenació del Territori 
 Noel Duque Alarcón, 4t tinent d'alcalde de l'Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Terrassa. 

Modera: Laura Contreras, periodista de terrassadigital.cat 

Pausa  [ 13:30 - 15:30] 

 
Debat: Equitat social en contextos canviants  [ 15:30 - 17:00] 
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 Marta Solé, cap del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació 
de Barcelona 

 Ariadna Manent, directora adjunta Fundació El Maresme 
 Felipe Campos Rubio, director general de l'Associació Ítaca - Els vents 
 Xavier Godàs, consultor a Estratègies de Qualitat Urbana i ex-alcalde de Vilassar de Dalt. 

Modera: Laura Contreras, periodista de terrassadigital.cat 

 

 

7.2. Metròpoli Intel·ligent 

Inauguració  [ 09:00 - 09:15] 

 

 Jordi Martí, president de la Comissió Executiva del PEMB  
 Carmela Fortuny, vicepresidenta 2a de la Diputació de Barcelona 
 Eva Martínez Morales, presidenta Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB 

 

Debat: Innovació i Recerca  [ 09:15 - 10:30] 

 

 Pere Regull, director general corporatiu de LEITAT 
 Laia Sánchez, responsable del Col·laboratori del Citilab 
 Anna Palli, coordinadora de Desenvolupament Estratègic de l'IRTA 
 Jorge B. Guillén, investigador Sènior al Institut de Ciències del Mar 

Modera: Anna May, vocalia científica de l'Associació Catalana de Comunicació Científica 

Pausa  [ 10:30 - 12:00] 

 

Debat: Humanisme tecnològic  [ 12:00 - 13:30] 

 

 Mireia Bertran, Tandenn Penedès Garraf 
 Gemma Calvet, directora de l'Agència de Transparència de l'AMB 
 Andreu Francisco, director general Consorci Localret 
 Montse Guardia, co-instigadora de COVIDWarriors 

Modera: Mireia Navarro, directora de Ràdio Cornellà 

Pausa  [ 13:30 - 15:30] 
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Debat: Cultura  [ 15:30 - 17:00] 

 

 Sonia Gainza, directora d'Apropa Cultura 
 Andrés Andrés Jara, responsable tècnic. Consorci de la Colònia Güell 
 Toni Perna, director del Centre d'Art Tecla Sala 
 Joan Gallisà i Soms, coordinador de l'àrea de projecció, esports i cultura de l'Ajuntament de 

Rubí 

Modera: Berta Galofré Claret, periodista Sant Vicenç dels Horts TV i investigadora 

 

 

7.3. Metròpoli Resilient 

Inauguració  [ 09:00 - 09:15] 

 
 Jordi Martí Grau, president de la Comissió Executiva del PEMB  
 Pere Regull i Riba, alcalde de Vilafranca del Penedès 
 Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB 

 

Debat: Emergència climàtica  [ 09:15 - 10:15] 

 
 Benjamí Aguilar, vocal de Granollers Pedala 
 Juana Barber Rosado, cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 

Barcelona 
 Enric Cremades Pastor, director del Departament de Regeneració Urbana i del Departament 

de Projectes Europeus i Llei de Barris, de l'Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) de 
l’Ajuntament de Barcelona 

 Francesc Vidal de Ciurana, cap de l'Àrea d'Energies Renovables i Internacional de l'Institut 
Català de l’Energia 

Modera: Albert Solé, cap d'Informatius de Cugat Mèdia 

Pausa  [ 10:15 - 11:00] 

 
Debat: Emergència ambiental  [ 11:00 - 12:15] 

 
 Sònia Sánchez, directora tècnica de la Fundació RIVUS – Consorci Besós-Tordera 
 Carles Rodríguez, vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental i conseller de 

Transició Ecològica 
 Mireia Torres Maczassek, directora d’Innovació i coneixement de Família Torres i directora de 

Jean Leon 
 Josep M. Gil Roig, director del CREDA - UPC 
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Modera: Ricard Vinyals, director de diari el3devuit.cat 

Pausa  [ 12:15 - 13:00] 

 
Debat: Territoris saludables  [ 13:00 - 14:15] 

 
 Anna Anglí, tècnica en agroecologia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 Javier Ortigosa, responsable de Mobilitat del PDUM de l’AMB 
 Jordi Cuyàs, president del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf 
 Marta Serra, tècnica del projecte RECIPE al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 

Catalunya (CTFC), i presidenta del Col·legi de Geògrafs de Catalunya 

Modera: Laia Soldevila, periodista d'Elcritic.cat 

 

 

7.4. Metròpoli Pròspera 

Inauguració   [ 09:00 - 09:15] 

 
 David Bote, alcalde de Mataró 
 Eva Menor, presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la 

Diputació de Barcelona 
 Jordi Martí Grau, president de la comissió executiva del PEMB i vicepresident de planificació 

estratègica de l’AMB 
 Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB 

 

Debat: Indústria circular i Polígons d'Activitat Econòmica  
[ 09:15 - 10:15] 

 
 Sònia Llorens i Cervera, directora de la Càtedra d’Economia Circular i Sostenibilitat de la 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
 Carles Rivera, coordinador gerent del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
 Miquel Rovira, director de l’Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat 
 Carles Martínez Gasol, vocal de PIMEC Maresme Barcelonès-Nord i soci administrador i 

director de desenvolupament de negoci d'Inèdit. 

Modera: Carles Prats, TV3 (CCMA) 

Pausa  [ 10:15 - 11:00] 

 
Debat: Territoris pròspers, prosperitat distribuïda  [ 11:00 - 
12:15] 

 
 Sònia Callau, responsable de la Unitat de Suport als Espais Agraris, Diputació de Barcelona 
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 Jordi Marín, director General d'ACEC 
 Mariano Martínez, coordinador i cap de comunicació de l’Associació de Gastronomia i Turisme 

del Baix Llobregat i L’Hospitalet (AGT), i coordinador de comunicació d’Slow Food Barcelona.  
 Anna Majó, directora de projectes d'innovació empresarial de Barcelona Activa, Ajuntament de 

Barcelona 

Modera: Mònica Peinado, redactora de Ràdio Barcelona-Cadena Ser 

 

Pausa  [ 12:15 - 13:00] 

 
Debat: Ciutats pròsperes  [ 13:00 - 14:15] 

 
 Laura Sabatés, presidenta de Gran Centre Granollers 
 Neus Lloveras, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès 
 María Ángeles González, directora Àmbit Desenvolupament Econòmic Sostenible i Projecció 

de Ciutat de l'Ajuntament de Gavà 
 Josep Lluís Checa, director general Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 

Modera: Oriol Burgada Mascaró, director de la ràdio i la televisió de Mataró, Mataró Audiovisual 

 

 

7.5. Metròpoli Multinivell 

Benvinguda i presentació  [ 10:00 - 10:30] 

 
 Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB 
 Josep Mayoral, alcalde de Granollers 
 Jaume Collboni, vicepresident primer de la Diputació de Barcelona 

 

Taula 1: “Infraestructures de connectivitat no radial a 
l’RMB”  [ 10:30 - 12:00] 

 
 Mireia Cammany, vicepresidenta de Pimec, directora general adjunta EPI INDUSTRIES family 

of companies 
 Cristina Jiménez, cap d’Estudis de Mobilitat a Barcelona Regional 
 Carolyn Daher, coordinadora de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut 

d’ISGlobal 
 Pere Montaña, director del Seminari Tècnic Local a la Federació de Municipis de Catalunya i 

anterior gerent de l'Ajuntament de Terrassa 
 Miquel-Àngel Garcia López, professor d'Economia Urbana de la UAB i investigador de l’IEB 

Modera: Ferran Polo, redactor de la secció de Política i Societat d'EL 9 NOU al Vallès Oriental 
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Pausa  [ 12:00 - 12:30] 

 
Taula 2: “La generació de noves centralitats a l’RMB per 
una metròpoli dels 45 minuts”  [ 12:30 - 13:45] 

 
 Mercè Chacón, exdirectora General de Planificació a la Generalitat de Catalunya 
 Carles Ribell, director Àrea Creativitat i Promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers 
 Jordi Obradors, gerent de la Fundació Comerç Ciutadà 
 Gregori Vizcaíno, consultor firal i CEO de Local Pro 
 Mònica Botta, directora mèdica de l'Hospital General de Granollers 

Modera: Montse Eras, directora de SOM Granollers i les Franqueses 

Tancament  [ 13:45 - 14:00] 

 
 Oriol Estela Barnet, coordinador general del PEMB 

 

 

7.6. Metròpoli Oberta 

Benvinguda i presentació  [ 09:30 - 09:45] 

 

 Oriol Estela, coordinador general del PEMB 
 Josep Tarin Canales, diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis 

Forestals, de la Diputació de Barcelona 
 Joan Carles Rodríguez Casadevall, president del Consell Comarcal d’Osona i entitat sòcia de 

Creacció 
 Joan Turró Vicens, director general de la Fundació Universitària Balmes 

 

Taula 1. "L’articulació de les infraestructures"  [ 09:45 - 
11:00] 

 

 Montse Ayats, membre del Consell d’empreses de la Cambra d’Osona i del Col·lectiu 'Perquè 
no ens fotin el tren' 

 Ramon Roca Tió, president del Patronat de la Fundació guifi.net 
 Santi Vila, president Fundació Cercle d'Infraestructures 
 Nel·la Saborit i Esteve, enginyera civil, especialista en infraestructures i mobilitat i membre del 

Gabinet Tècnic del PEMB 

Modera: Agustí Danès, El 9 Nou 
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Pausa [ 11:00 - 11:15] 

 

Taula 2. "Els vincles i les interdependències urbà-rural"  [ 
11:15 - 12:30] 

 

 Alfred Vernis, professor Càtedra Món Rural Universitat de Vic 
 Assumpta Vila, demògrafa 
 Diana Moret, fundadora de Pandorahub 
 Cesc Salamé, secretari de l'associació de Micropobles i regidor de Copons (comarca de 

l'Anoia) 

Modera: Carles Fiter, cap de redacció d'Osona.com 

Pausa  [ 12:30 - 12:45] 

 

Taula 3. "La projecció de la marca Barcelona com a actiu 
per al conjunt del territori"  [ 12:45 - 13:55] 

 

 Dionís Guiteras, alcalde de Moià 
 Rosa Serra Rotés, Àmbit de Recerques del Berguedà 
 Toni Puig, associació Civitas Cultura 
 Josep Maria Riba, director del Museu Episcopal de Vic 
 Consol Vancells Casanovas, responsable de projectes de marca de ciutat de l'Ajuntament de 

Barcelona - Barcelona Activa 

Modera: Francesc Soler, Catalunya Ràdio 

Tancament  [ 13:55 - 14:00] 

 

 Joan Carles Rodríguez Casadevall, president del Consell Comarcal d’Osona i entitat sòcia de 
Creacció 

 Oriol Estela, coordinador general del PEMB
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