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INFORME DESEMBRE 2022 

 

1. ÒRGANS DE GOVERN  

Els darrers canvis en els òrgans de govern del PEMB han estat: 

 

⎯ El nomenament de l’alcalde del Papiol, Joan Borràs, com a delegat del 

Govern a Barcelona. 

⎯ Lluís Salvador substitueix Damià Calvet en la presidència del Port de 

Barcelona i passa a formar part del Consell Rector del PEMB de forma 

automàtica tal com determinen els estatuts de l’Associació. 

 

 

2. COMPROMÍS METROPOLITÀ 2030 

En els darrers mesos s’ha estat treballant en dues grans línies: 

2.1. Presentació del Compromís Metropolità 2030 

El passat 2 de desembre es va presentar el Compromís Metropolità 2030: una 

estratègia per a la ciutat dels cinc milions en un esmorzar estratègic al qual van 

assistir més de 300 persones.   

L’acte al qual es van convidar els membres del PEMB i les persones i institucions 

que han participat en el procés d’elaboració del nou pla estratègic, es va fer la 

Llotja de Mar de la Cambra de Comerç, que ha col·laborat en l’organització 

d’aquest acte. 
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La periodista Eva Arderius de Betevé va conduir la presentació que es va 

estructurar en dues parts. La primera, més institucional, va iniciar amb la 

intervenció del president de la Comissió Executiva del PEMB, Jordi Martí; el 

coordinador general del PEMB, Oriol Estela; per continuar amb una conversa entre 

el vicepresident primer de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de la 

Cambra de Comerç, Antoni Fitó; la subdirectora general de Polítiques Urbanes del 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Ángela de la Cruz i la directora 

general d’Agenda i Renovació Urbana de la Generalitat de Catalunya, Nel·la 

Saborit.  
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En la segona part, tres dels comissaris del procés Barcelona Demà - Jordi 

Amat, coordinador del quadern de cultura del País; Pilar Conesa, CEO d’Anteverti 

i Mariona Tomàs, professora de Ciència Política de la UB - van explicar el 

contingut del Compromís Metropolità 2030 i de les missions que en formen part, 

que trobareu en el gràfic següent. En aquesta part més tècnica de l’acte també hi 

va participar Jordi Peris, coordinador general d’Estratègies Urbanes i Agenda 

Sostenible de l’Ajuntament de València. 

 

La Sala dels Cònsols on es feia l’acte va acollir també l’exposició de les 

il·lustracions que Cé Marina ha fet durant la presentació de les missions en la 

gira territorial. 

+ informació: Nota-web Presentació Compromís Metropolità 2030  

 

https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/arrenca-el-compromis-metropolita-2030-una-estrategia-la-ciutat-dels-5-milions
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Aprofitant l’estada a Barcelona d’algunes de les persones responsables de plans 

estratègics d’arreu d’Espanya que venien expressament a la presentació del 

CM2030, l’1 de desembre es va fer la taula rodona Planificar les ciutats del 2030 al 

Cercle d’Economia que va col·laborar en l’organització d’aquesta sessió de debat. 

En la taula rodona, moderada pel coordinador general del PEMB Oriol Estela 

Barnet, hi van intervenir: Ana Sancho, responsable de Planificació Estratègica de 

Bilbao Metropoli-30 ; Mar Rodríguez, coordinadora tècnica de Ebrópolis 

(Saragossa); Fátima Salmón, directora de comunicació de la Fundación CIEDES 

(Màlaga)  Antonio Galán, coordinador general d'agenda urbana, pla estratègic i 

fons europeus de l'Ajuntament de Sevilla. 

Un dels punts en què van coincidir les persones que van intervenir en el debat és 

en la necessitat de col·laborar i establir aliances mentre no existeixi un espai de 

governança a nivell de regió i en la voluntat de seguir treballant conjuntament. 

+ informació: Nota-web taula rodona “Planificar les ciutats del 2030” + streaming  

2.2. Tria i concreció dels espais de referència  

En paral·lel a l’organització de la presentació del Compromís Metropolità 2030, s’ha 

estat treballant en la tria i concreció dels espais de referència de les missions en 

el si dels quals es coordinarà els actors implicats en cadascuna de les vuit 

missions. Es preveu l’opció de crear grups motor per impulsar projectes o mesures 

específiques en el marc del Compromís Metropolita. 

Per fer la tria s’ha tingut present la recomanació del grup de treball de governança 

que és la de no crear nous espais sinó d’aprofitar aquells que ja estiguin en 

funcionament i que vulguin assumir el seguiment de les missions i l’impuls dels 

projectes que s’hi generin. Alguns d’aquests espais ja treballen a escala de la regió 

metropolitana i d’altres a una escala territorial menor. 

També s’han tingut en compte els següents criteris:  

⎯ La coincidència temàtica 

⎯ La capacitat prescriptiva 

⎯ La representativitat de la quíntuple hèlix (o disponibilitat de cooperació) 

⎯ La voluntat de col·laboració  

⎯ El compromís de participació en projectes 

Val a dir, però, que el ritme de concreció dels espais de referència és diferent. 

N’hi ha alguns que ja estan en una fase molt avançada com el Pacte Industrial de la 

Regió Metropolitana de Barcelona (missió d’Economia Innovadora i Inclusiva), el 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i el Consell Econòmic i Social 

de Barcelona (missió de Nivells de Renda Suficient), l’espai de governança de la 

CARM o l’oficina tècnica de l’Alimentació Sostenible de propera creació com 

s’explica més endavant (missió d’Alimentació Saludable) o la Xarxa Metropolitana 

per a la Inclusió Residencial (missió d’Habitatge Adequat) per posar alguns 

exemples. 

D’altres, en canvi, estan en fase de converses inicials per la qual cosa us anirem 

informant d’aquest procés en propers informes. 

https://pemb.cat/ca/agenda/actes_pemb/planificar_les_ciutats_del_2030/499/
https://pemb.cat/ca/noticies/representants_de_plans_estrategics_i_agendes_urbanes_de_diferents_ciutats_espanyoles_debaten_sobre_lhoritzo_2030/363/
https://www.youtube.com/watch?v=aKWQSbn8Chs
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3. POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES 

3.1. Presentació de l’Estratègia d’Alimentació 
Sostenible 2030 

Com a continuació de l’impuls aconseguit per la capitalitat de l’alimentació 

sostenible de Barcelona el 2021 i per fer front a les emergències socials, 

climàtiques i ecològiques a què ens enfrontem, com fan altres ciutats del món, 

l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un procés per elaborar una Estratègia 

d’Alimentació Sostenible 2030 que sigui el full de ruta compartit a seguir en 

matèria de polítiques alimentàries a la ciutat per als propers 8 anys.  

Aquesta estratègia compta amb el suport de més d’un centenar d’agents de la 

ciutat que, com el PEMB, estan implicats en la transformació alimentària a la 

ciutat. 

L’Estratègia d’Alimentació Sostenible Barcelona 2030 vol ser una estratègia de 
ciutat; és a dir, una estratègia elaborada per i per a tots els agents del sistema 
alimentari que faciliti la implementació de polítiques, projectes i actuacions 
compartides per part de tots aquests agents. També vol ser una estratègia amb 
vocació transformadora, i que interpel·li i impliqui als diversos agents que volen 
contribuir a la transformació del sistema alimentari per fer-lo més sa, just i 
sostenible. 

Els objectius de l’estratègia alimentària són: 

⎯ Fixar una visió compartida i grans objectius de ciutat, alineats amb els 

ODS i amb els compromisos internacionals. 

⎯ Alinear la visió i els objectius amb una àmplia representació dels agents de 

la quíntuple hèlix alimentària, dels diversos àmbits socials i fases de la 

cadena alimentària que assumeixin el compromís de treballar cap a la 

transformació del sistema alimentari. 
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⎯ Teixir complicitats, enfortir relacions i facilitar el treball en xarxa dels 

agents.  

⎯ Identificar línies de treball, possibles mesures i projectes compartits, 

agents claus a mobilitzar, riscos i alertes, i exemples vius. 

⎯ Impulsar un espai de governança, coordinació i treball compartit per a la 

implementació de l’estratègia. 

 

+ informació:  Nota de premsa (Ajuntament de Barcelona) + resum executiu 

 

3.2. Creació de l’Oficina Tècnica de l’Alimentació 
Sostenible 

Fruit del conveni de col·laboració signat entre les quatre institucions que 

treballen en polítiques alimentàries des de diferents àmbits (el Comissionat 

d’Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària de l’Ajuntament 

de Barcelona, l’Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Associació Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona i PRODECA SA) el 2023 es posarà en marxa l’Oficina Tècnica de 

l’Alimentació Sostenible. 

Les quatre institucions treballaran de forma conjunta per acostar-se a un 

model d’alimentació sostenible i de proximitat, entesa com aquella que 

aconsegueix alimentar tota la població d’una manera que beneficiï les persones, el 

planeta i els territoris. Una alimentació que promou un sistema alimentari just, 

transformador i basat en la bioeconomia circular.  

Per això, cal produir, transformar, vendre, comprar i consumir aliments creant 

prosperitat, promovent la justícia social, cuidant, conservant i regenerant els 

nostres recursos i ecosistemes, així com salvaguardant la capacitat de les 

generacions futures d’alimentar-se també de manera sostenible.   

                               

https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/estrategia-dalimentacio-saludable-i-sostenible-barcelona-2030
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/sites/default/files/2022-11/Dossier%20resum%20executiu%20Estrategia_dAlimentacio_Sostenible_BCN%202030%20DEF.pdf


Informe desembre 2022     

 

Aquesta línia de treball es concreta en els següents objectius: 

⎯ Garantir el dret a l’alimentació sostenible a totes les persones:   

⎯ Apostar per productes de proximitat, de temporada i respectuosos amb el 

medi ambient, com els productes ecològics i de pesca sostenible 

⎯ Impulsar l’adopció d’hàbits alimentaris saludables per a les persones i el 

planeta basades en aliments frescos i evitar els productes ultraprocessats 

⎯ Reduir les pèrdues i el malbaratament d’aliments així com la reducció d’ús 

d’envasos plàstics: 

⎯ Fomentar relacions justes en la cadena agroalimentària  

⎯ Promoure la diversitat en el nostre camp, la nostra taula i els nostres barris  

⎯ Crear entorns alimentaris sostenibles i empoderadors 

⎯ Transformar el sistema alimentari amb totes i per a totes les persones 

 

 

3.3. Projecte europeu CULTIVATE 

En aquesta mateixa línia de treball, el PEMB participarà en el projecte europeu 

Cultivate que lidera la Universitat Trinity College Dublin, amb una durada de quatre 

anys: de gener 2023 a juny del 2026. 

L’objectiu d’aquest projecte és contrastar les teories i pràctiques que limiten 

actualment l’activitat de “food sharing” (actes col·lectius al voltant dels aliments 

en tot el sistema alimentari) i identificar palanques de canvi i dificultats per a la seva 

implementació.  

El projecte CULTIVATE utilitza un enfocament multi-actor per impulsar la 

sostenibilitat i la resiliència dels sistemes alimentaris en àrees urbanes i 

periurbanes utilitzant el concepte i les pràctiques vinculades a l'intercanvi 

d'aliments. 

A través d'una plataforma innovadora de suport a la innovació social en línia, 

The Food Sharing Compass, serà possible navegar diversos contextos i cultures 

per comprendre, desenvolupar, replicar, expandir i potenciar l'intercanvi sostenible 

d'aliments a Europa, recolzant el Pla d’Acció del Pacte Verd Europeu, Food 2030, 

l’Estratègia Farm to Fork i les ambicions de canvi climàtic de la UE.  

Aquesta plataforma està construïda amb i per a cinc grups clau d'actors: 

iniciatives d'intercanvi d'aliments, tècnics i polítics de l'administració pública, actors 

del subministrament d'aliments, investigadors i ciutadans. 
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ANNEX: Recull de premsa i material gràfic 

El gran volum d’activitat desenvolupada per l’oficina de coordinació del PEMB 

durant el 2022, s’ha traduït en nombroses aparicions en els mitjans de comunicació 

que es detallen a continuació. 

 

Aparicions en premsa de la presentació de les 
missions en la gira territorial 

Prèvies: 

⎯ 07/09/2022 Web de l’Ajuntament de Rubí: ‘Presentació de la missió: 

“Vitalitat cultural”’. Agenda  

⎯ 08/09/2022 Web de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 

‘Presentació de la missió ‘Nivells de renda suficients’ a Santa Coloma de 

Gramenet’. Agenda  

⎯ 12/09/2022 Web de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: ‘Presentació de la 

missió: Emergència ambiental i climàtica’. Agenda  

⎯ 15/09/2022 Web de l’Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda: ‘El PEMB 

presentarà a Santa Perpètua la missió sobre mobilitat sostenible i segura 

del Compromís Metropolità 2030’. Agenda  

⎯ 22/09/2022 Intermèdia: ‘El PEMB organiza una gira en 8 municipios de la 

región metropolitana de Barcelona que culminará con la presentación de 

las misiones del Compromiso Metropolitano 2030’. Sala de premsa  

 
Missió d’Economia Innovadora i Inclusiva (Martorell) 

⎯ 13/09/2022 Martorell TV: ‘El Centre Cultural de Martorell ha inaugurat la 

gira “Compromís Metropolità 2030”’. Peça audiovisual  

⎯ 13/09/2022 Martorelldigital.cat: ‘La gira Compromís Metropolità 2030 

comença a Martorell parlant d’Economia innovadora i inclusiva’. Redacció  

⎯ 13/09/2022 Línia Xarxa: ‘La metròpoli dona a conèixer els seus vuit 

objectius per a l’any 2030’. Redacció  

⎯ 14/09/2022 Llobregat Digital: ‘Compromís Metropolità 2030 fa la primera 

parada a Martorell per explicar el projecte i el 29 de setembre al Prat’. 

Redacció  

⎯ 14/09/2022 El Far: ‘La gira del Compromís Metropolità 2030 s'inicia a 

Martorell’. Redacció.  

⎯ 18/09/2022 El Baix.cat: ‘La gira del Compromís Metropolità 2030 va 

començar a Martorell i passarà pel Prat’. Redacció  

⎯ 21/09/2022 La Bústia: ‘Martorell acull la gira Compromís Metropolità 2030’. 

Redacció  

 
Missió de Nivells de Renda Suficients (Santa Coloma Gramenet) 

⎯ 16/09/2022 BDN Notícies: peça informativa dins el telenotícies del 16 de 

setembre (a partir del minut 11:45)  

 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/agenda/presentacio-de-la-missio-vitalitat-cultural
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/agenda/presentacio-de-la-missio-vitalitat-cultural
https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/info-local/presentacio-de-la-missio-nivells-de-renda-suficients-a-santa-coloma-de-gramenet/
https://ajuntamentinforma.gramenet.cat/info-local/presentacio-de-la-missio-nivells-de-renda-suficients-a-santa-coloma-de-gramenet/
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=29220
https://www.vilanova.cat/agenda/detall?id=29220
https://www.staperpetua.cat/actualitat/noticies/el-pemb-presentara-a-santa-perpetua-la-missio-sobre-mobilitat-sostenible-i-segura-del-compromis-metropolita-2030.html
https://www.staperpetua.cat/actualitat/noticies/el-pemb-presentara-a-santa-perpetua-la-missio-sobre-mobilitat-sostenible-i-segura-del-compromis-metropolita-2030.html
https://www.staperpetua.cat/actualitat/noticies/el-pemb-presentara-a-santa-perpetua-la-missio-sobre-mobilitat-sostenible-i-segura-del-compromis-metropolita-2030.html
https://www.intermedia.es/el-pemb-organiza-una-gira-en-8-municipios-de-la-region-metropolitana-de-barcelona-que-culminara-con-la-presentacion-de-las-misiones-del-compromiso-metropolitano-2030-2/
https://www.intermedia.es/el-pemb-organiza-una-gira-en-8-municipios-de-la-region-metropolitana-de-barcelona-que-culminara-con-la-presentacion-de-las-misiones-del-compromiso-metropolitano-2030-2/
https://www.intermedia.es/el-pemb-organiza-una-gira-en-8-municipios-de-la-region-metropolitana-de-barcelona-que-culminara-con-la-presentacion-de-las-misiones-del-compromiso-metropolitano-2030-2/
http://martorelltv.com/?p=9135
http://martorelltv.com/?p=9135
https://martorelldigital.cat/la-gira-del-compromis-metropolita-2030-comenca-a-martorell-en-un-acte-sobre-la-missio-deconomia-innovadora-i-inclusiva/
https://martorelldigital.cat/la-gira-del-compromis-metropolita-2030-comenca-a-martorell-en-un-acte-sobre-la-missio-deconomia-innovadora-i-inclusiva/
https://liniaxarxa.cat/noticies/metropoli-dona-coneixer-vuit-objectius-any-2030/
https://liniaxarxa.cat/noticies/metropoli-dona-coneixer-vuit-objectius-any-2030/
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/78076/compromis-metropolita-2030-fa-la-primera-parada-a-martorell-per-explicar-el-projecte-i-el-
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/78076/compromis-metropolita-2030-fa-la-primera-parada-a-martorell-per-explicar-el-projecte-i-el-
https://elfar.cat/art/41810/la-gira-del-compromis-metropolita-2030-sinicia-al-municipi
https://elfar.cat/art/41810/la-gira-del-compromis-metropolita-2030-sinicia-al-municipi
https://www.elbaix.cat/2022/09/18/la-gira-del-compromis-metropolita-2030-va-comencar-a-martorell-i-passara-pel-prat/
https://www.elbaix.cat/2022/09/18/la-gira-del-compromis-metropolita-2030-va-comencar-a-martorell-i-passara-pel-prat/
https://labustia.cat/martorell-acull-la-gira-compromis-metropolita-2030/
https://bdncom.alacarta.cat/informatiu/capitol/16-de-setembre-de-2022-vespre
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Missió d’Emergència Ambiental i Climàtica (Vilanova i la Geltrú) 
⎯ 19/09/2022 Vilanova.cat: ‘Es presenta a VNG la missió ‘Emergència 

ambiental i c/limàtica’ del nou pla estratègic metropolità’. Redacció  

⎯ 20/09/2022 Eix Diari: ‘Es presenta a Vilanova la missió ‘Emergència 

ambiental i climàtica’ del nou pla estratègic metropolità’. Redacció  

 
Missió d’Habitatge Adequat (Mollet del Vallès) 

⎯ 20/09/2022 Ràdio Mollet: ‘Mollet debat per un habitatge digne dins la gira 

del Compromís Metropolità 2030’. Peça de ràdio  

⎯ 20/09/2022 Vallès Visió: ‘Els municipis de l’àrea metropolitana debaten a 

Mollet sobre el tipus d’habitatge del futur’. Peça audiovisual.  

⎯ 20/09/2022 Som Parets. Diari de Parets i Baix Vallès: ‘Innovar en la gestió 

i construcció d’habitatges assequibles, un dels reptes de la regió 

metropolitana del 2030’. Redacció  

Missió d’Alimentació Saludable (Mataró) 
⎯ 26/09/2022 Ràdio La Veu TV: ‘Presentació #MissióAlimentació a Mataró’. 

Tuit  

Missió de Mobilitat Sostenible i Segura (Santa Perpètua de Mogoda) 
⎯ 27/09/2022 Web de l’Ajuntament de Santa Perpètua: ‘Santa Perpètua acull 

una jornada del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona’. Nota de premsa  

Missió de Cohesió Territorial (El Prat de Llobregat) 
⎯ 29/09/2022 El Prat.tv: ‘La cohesió territorial centra la presentació del Pla 

Estratègic Metropolità al Prat’. Peça audiovisual  

⎯ 01/10/2022 El Prat al dia ‘El Compromís Metropolità 2030 s’ha compromès 

a reduir a menys del 25% la població de rendes baixes als barris més 

vulnerables, en l’acte celebrat al Prat’. Redacció  

⎯ 03/10/2022 Llobregat Digital: ‘Es presenta al Prat la missió de cohesió 

territorial del Compromís Metropolità 2030 una de les prioritats d'aquest pla 

estratègic’. Redacció  

Missió de Vitalitat Cultural (Rubí) 
⎯ 30/09/2022 Web de l’Ajuntament de Rubí: ‘Rubí acull la presentació de la 

missió sobre ‘Vitalitat cultural’ del Compromís Metropolità 2030’. Nota de 

premsa  

⎯ 30/09/2022 Ràdio Rubí: ‘La vuitena missió del Compromís Metropolità 

2030 es presenta a Rubí’. Peça de ràdio, redacció   

Recull de premsa de la presentació del Compromís 
Metropolità 2030: 

⎯ 01/12/2022: Butlletí Acord Ciutadà: ‘El Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona presenta el Compromís Metropolità 2030’. Butlletí desembre 

2022 

⎯ 01/12/2022: ‘Metropolitans o irrellevants’. Article de Jaume V. Aroca. 

⎯ VERSIÓ CASTELLÀ: ‘Metropolitanos o irrelevantes’ 

⎯ VERSIÓ ESTESA: ‘El Plan Estratégico Metropolitano amplía su alcance 

hasta los cinco millones de habitantes’ 

https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996688
https://www.vilanova.cat/noticies/detall?id=99996688
https://www.eixdiari.cat/territori/doc/103390/es-presenta-a-vilanova-la-missio-emergencia-ambiental-i-climatica-del-nou-pla-estrategic-metropolita.html
https://www.eixdiari.cat/territori/doc/103390/es-presenta-a-vilanova-la-missio-emergencia-ambiental-i-climatica-del-nou-pla-estrategic-metropolita.html
https://www.radiomollet.com/news/id/radiomollet_news_2202
https://www.radiomollet.com/news/id/radiomollet_news_2202
https://www.vallesvisio.cat/els-municipis-de-larea-metropolitana-debaten-a-mollet-sobre-el-tipus-dhabitatge-del-futur/
https://www.vallesvisio.cat/els-municipis-de-larea-metropolitana-debaten-a-mollet-sobre-el-tipus-dhabitatge-del-futur/
https://www.somparets.cat/noticia/83113/habitage
https://www.somparets.cat/noticia/83113/habitage
https://www.somparets.cat/noticia/83113/habitage
https://twitter.com/radiolaveutv/status/1574377692215926784?s=20&t=aldfHsur4hLKR380CAa4Jg
https://www.staperpetua.cat/actualitat/noticies/santa-perpetua-acull-una-jornada-del-pla-estrategic-metropolita-de-barcelona.html
https://www.staperpetua.cat/actualitat/noticies/santa-perpetua-acull-una-jornada-del-pla-estrategic-metropolita-de-barcelona.html
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Informe desembre 2022     

⎯ 01/12/2022: Diari Ara: ‘La Barcelona dels cinc milions’. Article de Jordi 

Martí 

⎯ 02/12/2022: El Periódico: REDACCIONAL: ‘La ciudad de los 5 millones’. 

Versió online. 

⎯ 02/12/2022: Blog de Jaume Casañas: ‘El Baix Penedès al Pla Estratègic 

Metropolità de Barcelona’. Article de Jaume Casañas 

⎯ 02/12/2022: Línia Xarxa: ‘Es presenta el pla per impulsar la regió 

metropolitana dels 5 milions d’habitants’. Redacció 

⎯ 02/12/2022: Betevé: ‘Es presenta el Compromís Metropolità 2030 amb els 

reptes per a la regió metropolitana de Barcelona’. Peça audiovisual. 

Redacció 

⎯ 03/12/2022: The New Barcelona Post: ‘El nou pla estratègic de Barcelona 

amplia el focus a la ciutat dels cinc milions d’habitants’. Article de Cristina 

Martín Valbuena. Versió en castellà 

⎯ 03/12/2022: Eix Diari: ‘El Baix Penedès al Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona’. Article de Jaume Casañas 

⎯ 04/12/2022: El País: ‘Repensar la ciudad de los cinco millones’. Article de 

Milagros Pérez Oliva 

⎯ 04/12/2022: El País: ‘La ciudad cambia o caduca’. Article de Jordi Amat 

Material gràfic del Compromís Metropolità 2030: 

⎯ Document sencer Compromís Metropolità 2030  + Quadríptic resum 

⎯ Redaccional publicat el 2/12 a El Periódico que es farà servir també com a 

material gràfic. 
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