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La implementació del PEMB 2020, pas a pas

questa guia és el resultat d’una de les propostes estratègiques del PEMB que 
l’any 2009 va elaborar, en col·laboració amb Barcelona Activa, un estudi en 
el qual es van identificar seixanta-sis màsters d’excel·lència global a l’AMB, 
tots amb una marcada orientació internacional. 

Per reforçar el lideratge de l’AMB en l’àmbit universitari, el Pla estratègic 
metropolità de Barcelona - Visió 2020, aprovat el novembre de 2010, impul-
sa mesures per consolidar l’Àrea Metropolitana de Barcelona com una de les 
regions europees més atractives i influents per al talent global innovador. 

Una de les eines amb què compta és una universitat i un sistema educatiu 
potents que enforteixen aquesta posició d’excel·lència i coneixement trans-
versal, alhora que actuen com a factor d’atracció de talent. En aquest sentit, 
aquest nou web es configura com una important font d’innovació, creativi-
tat i coneixement per a l’economia de l’AMB, alhora que permet mostrar un 
posicionament estratègic, tant de la ciutat com del conjunt de Catalunya i 
de les seves institucions d’educació superior. 

Cap al clúster de la formació superior:

neix la guia de màsters 
d’excel·lència global 
L’Ajuntament de Barcelona i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 
amb la col·laboració de Barcelona Centre Universitari, han impulsat el nou 
web www.barcelonaglobalmasters.com, que recull l’oferta formativa 
d’excel·lència a Catalunya. L’objectiu d’aquesta publicació en línia és 
difondre l’oferta de màsters del sistema d’educació superior de Catalunya 
com a instrument al servei de la captació de talent internacional. 
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Aquesta guia engloba tant l’oferta d’excel·lència global de les uni-
versitats públiques com de les privades, les escoles de negoci, les 
fundacions universitàries i les plataformes interuniversitàries com 
la BSGE. Actualment, recull un total de noranta-dos màsters, ex-
clusivament presencials, impartits totalment o parcialment en 
anglès per quinze entitats. La previsió és superar els cent màsters, 
una vegada hagi finalitzat el procés de revisió i validació dels màsters 
que reuneixen els requisits per ser inclosos a la guia.

Estructura del web

L’usuari pot cercar la informació a partir de dos conceptes clau: ins-
titucions i àmbit temàtic.

1.  Institucions. Aquest apartat recull les quinze entitats univer-
sitàries que compten amb oferta de màsters a la guia: Uni-
versitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat 
Rovira i Virgili (URV), Universitat Ramon Llull (URL), Universi-
tat Internacional de Catalunya (UIC), EADA, ESADE Business 
School (URL), IESE (UN), IDEC - Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), IAAC - Fun-
dació Politècnica de Catalunya (FPC-UPC) i l’Institut Barcelona 
d’Estudis Universitaris (IBEI).

2.  Àmbit temàtic. Engloba onze disciplines: administració i di-
recció d’empreses; arquitectura; ciències ambientals; ciències 
aplicades; ciències de la salut; dret, ciències polítiques i treball; 
economia i finances; enginyeries; llengua; relacions internacio-
nals, i tecnologies de la informació i les comunicacions.

La guia inclou un resum del contingut de cada màster, com tam-
bé la referència a si té caràcter interuniversitari o no. La publicació 
s’actualitza i amplia de manera continuada en coordinació amb les 
universitats i altres institucions d’educació superior. 

Criteris de selecció

Els màsters inclosos en aquesta guia s’han seleccionat, entre d’altres, 
d’acord amb els criteris següents:

•  Docència totalment o parcialment en anglès (com a mínim, el 
50% dels continguts).

•  Bon coneixement de l’anglès per part dels alumnes.

• Selecció dels candidats d’acord amb el seu currículum. 

Altres criteris que s’han tingut en compte per tal de caracteritzar 
els programes seleccionats són els següents: acords de col·laboració 
amb organitzacions estrangeres, professorat reconegut internacio-
nalment, estades o pràctiques amb un enfocament internacional en 
organitzacions, espònsors internacionals, beques i ajudes per pagar 
la matrícula i les oportunitats laborals per als graduats.

http://www.pemb.cat/
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Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and 
Historical Constructions - SAHC 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Bioinformatics for Health Sciences - MSc 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Biomedical Research - MSc 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Computational and Applied Physics 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Cultural Studies in English: Texts and Contexts  
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

Current Democracies: Nationalism, Federalism and 
Multiculturality-MSc  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

EMFOL - Food of Life (Erasmus Mundus)  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Environmental Process Control Engineering  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Erasmus Mundus Master Course in Europhotonics - 
Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonic  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Erasmus Mundus Master in Mechanical Engineering- 
EMMME  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Euro MBA  
EADA 

European Master in Agricultural, Food and Environmental 
Policy Analysis (Erasmus Mundus AFEPA)  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

European Master in Distributed Computing  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

European Master in Hydroinformatics and Water 
Management - Euroaquae  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

European Master in Tourism Management EMTM (Erasmus 
Mundus)  
Universitat de Girona (UdG) 

European Master on Work, Organizational and Personnel 
Psychology  
Universitat de Barcelona (UB) 

Executive MBA  
IESE (UN) 

Foreign Language Teaching (Spanish as a foreign language/ 
English as a foreign Language)  
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

French-Spanish Joint Masters in Computer Vision and 
Robotics (VICOT)  
Universitat de Girona (UdG) 

Global Executive MBA  
IESE (UN) 

Global Executive MBA - GEMBA  
ESADE Business School (URL) 

Interdisciplinary MSc in Cognitive Systems & Interactive 
Media  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

International Master in Economic Analysis - IDEA  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

International Master in Hospitality Management  
EADA 

International Master in Management  
EADA 

International Master in Marketing  
EADA 

International MBA  
EADA 

Interuniversity Master’s Degree on Sincrotron Radiation  
and Particle Accelerators  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Joint European Master in Environmental Process Control 
Engineering (EPCE)  
Universitat de Girona (UdG) 

Joint European Master in Environmental Studies (Erasmus 
Mundus)  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Joint Master in Global Entrepreneurship and Management 
(jMGEM, IQS-URL)  
Universitat Ramon Llull (URL) 

Master Degree in Nanoscience and Nanotechnology  
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

Master in Acquisition of English and Intercultural 
Communication  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Master in Advanced Architecture  
IAAC - Fundació Politècnica de Catalunya (FPC-UPC) 

Master in Aerospace Science and Technology  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in Applied Linguistics and Language Acquisition  
in Multilingual Contexts  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Artificial Intelligence  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in Biomedical Engineering  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Biomedicine  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Biophysics  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Coastal and Marine Engineering  
and Management - COMEM  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in Cognitive Science and Language  
Universitat de Barcelona (UB) 

MÀSTERS D’EXCEL·LÈNCIA GLOBAL • www.barcelonaglobalmasters.com

http://www.pemb.cat/
http://www.barcelonaglobalmasters.com/


www.pemb.cat

<<

GUIA DE MÀSTERS • MEMÒRIA PEMB • ENTREVISTES: JORDI TUDELA I fRANcESc fAJULA • IMPLEMENTAcIÓ DEL PEMB 2020

Master in Competition and Market Regulation  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Computer Architecture, Networks and Systems  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in Computing  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in Developmental Biology and Genetics  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Economics  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Economics  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Finance  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Finance  
EADA 

Master in Finance  
ESADE Business School (URL) 

Master in Health Economics and Policy  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Information Technology - MTI  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in Innovative Hospitality Management  
Universitat Ramon Llull (URL) 

Master in International Economic Law and Policy (IELPO 
LL.M.)  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in International Management  
ESADE Business School (URL) 

Master in International Relations  
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 

Master in International Trade, Finance and Development  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Leather Engineering  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in macroeconomic Policy and financial markets  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master in Marketing Management  
ESADE Business School (URL) 

Master in Models and Methods of Quantitative Economics 
(Erasmus Mundus)  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Master in Molecular Biotechnology  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Nanoscience and Nanotechnology  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Nanotechnology  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Master in Photonics  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master in Pure and Applied Logic  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in Quality in Analytical Laboratories (Erasmus 
Mundus)  
Universitat de Barcelona (UB) 

Master in the Economics of Science and Innovation  
Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) 

Master of Research in Infomation Technology and 
Management (MITMA, La Salle-URL)  
Universitat Ramon Llull (URL) 

Master of Research in Management Sciences  
ESADE Business School (URL) 

Master of Science in Information and Communication 
Technologies -MINT  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master of Science in Research on Information and 
Communication Technologies - MERIT  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master of Science in Telecommunications Engineering and 
Management - MASTEAM  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master of Sciences in Computational Mechanics  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Master of Sciences in Management (MSc)  
IDEC - Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Master’s Degree in New Frontiers in Chemical  
and Process Engineering  
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

Masters Erasmus Mundus in VIsion and RoBOTics (VIBOT)  
Universitat de Girona (UdG) 

Masters in Bioengineering, (IQS-URL)  
Universitat Ramon Llull (URL) 

Masters in Business Innovation and Technology 
Management  
Universitat de Girona (UdG) 

Master’s in International Cooperation: Sustainable 
Emergency Architecture  
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 

Mathematical Modelling in Engineering:Theory, Numerics, 
Applications (Erasmus Mundus)  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

MBA Full Time  
IESE (UN) 

MBA Full Time  
ESADE Business School (URL) 

MSc in ICT Strategic Management  
IDEC - Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

PHOENIX - Dynamics of Health and Welfare (Erasmus 
Mundus)  
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Political Philosophy - MA  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Research in Political Science-MSc  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Sociology and Demography-MSc  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Sound and Music Computing - MSc  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Theoretical and Applied Linguistics - MA  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

University Master’s Degree in Computer Security  
and Intelligent Systems  
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

http://www.pemb.cat/
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n dels apartats més importants d’aquesta publicació és el mapa 
de projectes estratègics metropolitans, que permet situar geo-
gràficament els cinquanta-vuit projectes que destaquen per la seva 
repercussió en el desenvolupament econòmic, projecció de futur i 
bon posicionament internacional de l’AMB. També inclou una fitxa 
tècnica de cadascun d’aquests projectes, amb una breu descripció, 
els objectius i les dades econòmiques i tècniques més rellevants.

Aquest mapa de projectes és una representació gràfica dels can-
vis positius de la metròpolis i de les seves expectatives de futur i 
mostra clarament la vitalitat del territori, especialment important en 
aquests moments de crisi. 

El mapa s’estructura en set blocs temàtics, estretament vinculats als 
eixos estratègics del PEMB:

1.  Coneixement. Evidencia el potencial competitiu del desenvo-
lupament del sector de la recerca i la transferència de tecnolo-
gia cap als sectors productius.

2.  Projecció internacional i atracció de talent. Aquest és un 
element clau perquè l’AMB continuï sent un referent a l’àmbit 
internacional (inclou projectes per a l’atracció de talent, la pro-
moció exterior, etc.).

3.  Mobilitat i accessibilitat. Reflecteix les inversions en infraes-
tructures que s’estan fent en la xarxa viària pública metropoli-
tana i regional, en la mobilitat de mercaderies per ferrocarril i 
en les connexions directes amb el port i l’aeroport.

4.  Promoció de sectors estratègics. Recull les inversions en sec-
tors que ofereixen grans oportunitats de futur a l’AMB, com són 
el de l’audiovisual, l’aeronàutic, l’energètic, l’agroalimentari, etc.

5.  Infraestructures i equipaments d’impacte urbà. Projectes d’in-
fraestructura econòmica de gran impacte local i econòmic.

6.  Sostenibilitat i medi ambient. Projectes centrats en l’àmbit 
de la sostenibilitat mediambiental (millora de l’aigua, recupe-
ració d’espais públics en els entorns fluvials, aplicació de noves 
tecnologies en la construcció i la seva eficiència energètica).

7.  Urbanisme i cohesió social. Els projectes de millora dels barris 
de les ciutats de l’AMB es consideren projectes de gran impac-
te estratègic atès que comporten la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans. Des de la primera convocatòria de la Llei de 
barris fins al moment, s’ha incidit en trenta-sis barris.

També podem destacar l’apartat dels projectes operatius, és a dir, 
les iniciatives metropolitanes que en el seu moment eren al mapa 
de projectes estratègics i que, en el decurs del temps, ja s’han dut 
a terme. D’aquesta manera queda palesa la transformació dels 
projectes metropolitans en realitats concretes. 

A la memòria també trobareu una relació dels principals projectes 
que han transformat l’AMB els darrers sis anys. 

Nota. Properament podreu accedir a aquest mapa de projectes estratègics i 
a la seva fitxa tècnica a través del web del Pla: www.pemb.cat.

La Memòria estratègica del PEMB reflecteix 
la vitalitat del territori metropolità 
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha editat la Memòria 2010 que, com cada any, 
ofereix una visió àmplia de la realitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, apunta les línies 
de treball futures i fa un repàs de les activitats realitzades durant l’any.

Bona part del contingut de la Memòria estratègica 2010 se centra en l’elaboració i aprovació, 
el novembre passat, del Pla estratègic metropolità de Barcelona - Visió 2020, en el procés de 
redacció del qual han participat més de 650 experts de diferents àmbits professionals.

U

http://www.pemb.cat/Usuarios/43B94/archivos/EVE/PEMB2010mitja.pdf
http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/ca-es/projectes-estrategics/mapa-projectes-estrategics.aspx?_gIdMapa=7
http://www.pemb.cat/ca-es/projectes-estrategics/mapa-projectes-estrategics.aspx?_gIdMapa=7
http://www.pemb.cat/ca-es/projectes-estrategics/mapa-projectes-estrategics.aspx?_gIdMapa=7
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Bloc 1. Coneixement

1.  Campus Diagonal-Besòs (Barcelona i Sant Adrià de Besòs)
2.  Font de llum de sincrotró Alba (Cerdanyola del Vallès)
3. Fusion for Energy – F4E (Barcelona)
4. MareIncognito (Barcelona)
5.  Partnership for Advance Computing in Europe – PRACE  

(Barcelona) 
6.  Barcelona Campus, clúster d’educació superior (municipis 

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) 

Bloc 2. Projecció internacional i atracció  
de talent

7. bizBarcelona (Barcelona)
8. Plataforma Barcelona / World (Barcelona)
9. Consolats de Mar (Barcelona)
10. Do it in Barcelona (Barcelona)
11.  Barcelona Economic Triangle (Barcelona, Cerdanyola  

del Vallès i Viladecans)

Bloc 3. Mobilitat i accessibilitat

12.  Línia d’Alta Velocitat Barcelona - frontera francesa (tram 
Barcelona - Figueres)

13.  Construcció de la línia 9 de metro (Barcelona, Santa 
Coloma de Gramenet, Badalona, l’Hospitalet de 
Llobregat i el Prat de Llobregat)

14.  Perllongament de la línia 1 de FMB a Badalona (Santa 
Coloma de Gramenet)

15.  Perllongament de la línia 2 de FMB entre Sant Antoni i 
Parc Logístic, connexió línia 9 (Barcelona i l’Hospitalet 
de Llobregat)

16.  Plataforma reservada per a l’autobús a l’eix viari de 
la C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat 
(Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i 
Cornellà de Llobregat)

17.  Xarxa ferroviària per al Baix Llobregat (Barcelona, 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans)

18.  Sant Andreu - la Sagrera: sistema ferroviari i projecte 
urbà (Barcelona)

19.  Estació intermodal del Baix Llobregat (El Prat de Llobregat)
20.  Desdoblament del tram Montcada i Reixac - Vic de la 

línia C3 de Rodalies Renfe (Montcada i Reixac)
21.  Accés de Rodalies a la nova terminal de l’Aeroport  

de Barcelona (El Prat de Llobregat) 
22. RetBus (Barcelona) 
23.  Connexió entre l’A2 i l’AP7 a l’alçada de Castellbisbal 

(Castellbisbal, el Papiol i Sant Andreu de la Barca) 
24.  Carril BusVAO a la C-58 i a la B-23 i carril bus a la C-31 i 

a la C-245 (Àrea Metropolitana de Barcelona) 
25.  Perllongament de la C-32 fins a la connexió amb la 

B-23 (Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat i 
Sant Joan Despí) 

Bloc 4. Promoció de sectors estratègics

26.  Innobaix, l’Agència d’Innovació i Coneixement del Baix 
Llobregat  (municipis del Baix Llobregat i l’Hospitalet 
de Llobregat)

Audiovisual/TIC
27. BZ Barcelona Zona Innovació Cultura (Barcelona)
28. Cibernàrium (Barcelona)

BioRegió/Salut
29. Ampliació del Parc Científic Barcelona (Barcelona)
30. Biopol’H (l’Hospitalet de Llobregat)
31. Parc Sanitari de Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)
32.  Consorci Internacional del Genoma del Càncer – ICGC  

(Barcelona)

33. Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (Barcelona)

34. Sant Boi, ciutat de la salut mental (Sant Boi de Llobregat)

35.  Nou edifici per a una nova recerca a l’Institut d’Oncologia 
de la Vall d’Hebron – VHIO (Barcelona)

36. BZ Barcelona Zona Innovació Tecnologia (Barcelona)

37.  Barcelonaßeta, recerca i innovació per a un millor 
envelliment (Barcelona)

38.  Centre de Recerca Biomèdica Cellex de l’IDIBAPS 
(Barcelona) 

39.  CENIT Rehabilita – Tecnologies Disruptives per a la 
Rehabilitació del Futur (Badalona) 

Aeronàutic

40.  Delta BCN, Consorci per al Desenvolupament del Parc 
Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat 
(Viladecans)

41.  Projectes de suport al desenvolupament de l’àrea 
aeroportuària de l’aeroport de Barcelona (El Prat de 
Llobregat)

Energia

42.  KIC InnoEnergy (Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant 
Adrià de Besòs)

Logística

43.  Port de Barcelona. Ampliació sud (Barcelona i el Prat 
de Llobregat)

44.  Accessibilitat a la plataforma logística del Delta del 
Llobregat (municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona)

45.  Nous accessos sud, ferroviari i viari, a l’ampliació del Port 
de Barcelona (Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, 
l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Barcelona) 

Agroalimentari

46.  Campus de l’Alimentació de Torribera (Santa Coloma de 
Gramenet)

47. BZ Barcelona Zona Innovació Alimentació (Barcelona)

Bloc 5. Infraestructures i equipaments 
d’impacte urbà

48.  Ampliació del recinte firal de Barcelona (Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat) 

49. 22@Barcelona, el districte de la innovació (Barcelona)

50. Parc de Negocis de Viladecans (Viladecans)

51. Parc de l’Alba (Cerdanyola del Vallès)

52. Parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet)

53. Centre Direccional Prat Nord (El Prat de Llobregat)

Bloc 6. Sostenibilitat i medi ambient

54.  Desenvolupaments tecnològics per a un cicle urbà de l’aigua 
autosostenible - SOSTAQUA (projecte estatal liderat des 
de Barcelona)

55.  Recuperació social i ambiental de l’espai fluvial del 
Llobregat a la comarca del Baix Llobregat (Conca del 
Llobregat) 

56.  LIMA, Low Impact Mediterranean Architecture 
(Barcelona) 

57.  LIVE Barcelona: logística per a la Implantació del Vehicle 
Elèctric (Barcelona) 

Bloc 7. Urbanisme i cohesió social

58. Projectes de barris de l’AMB. Convocatòria 2010 

1. Raval sud (Barcelona)

2. La Vinya, Can Clos, Plus Ultra (Barcelona)

3. La Montserratina (Viladecans)

4. Vista Alegre (Castelldefels)

PROJECTES ESTRATÈGICS METROPOLITANS 2011

http://www.pemb.cat/
http://www.pemb.cat/Usuarios/43B94/archivos/EVE/Mapa_de_projectes_metropolitans.pdf
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De totes les propostes que es plantegen en aquest repte, quin 
és el projecte que ha prioritzat la comissió? Quins són els pro-
pers passos que cal fer?

Tot i la rellevància de totes les propostes, ens va semblar que en aquests 
moments calia anar a una proposta molt concreta i al mateix temps 
molt “global” i hem prioritzat dissenyar un habitatge accessible i 
sostenible econòmicament i mediambientalment. Aquest “nou 
habitatge” estarà en un “entorn amigable” que fomenti la relació, 
l’intercanvi. Per tant, prioritzem un model d’habitatge “per a tothom” 
en un entorn adaptat a les necessitats de totes les persones. És molt 
important remarcar que no estem pensant només en les persones amb 
discapacitat, amb dependència o persones grans. Pensem en tothom. 
Per exemple, les “rampes” per entrar o sortir de centres d’ús públic, el 
teletext a les televisions, el comandament a distància, etc., són mos-
tres de disseny per a tothom i que ja tothom les utilitza i les demana. 

Per què el model d’habitatge i espai públic per respondre al 
repte de cohesió social?

La nostra llar, el nostre barri, el nostre poble, etc., estan absolutament 
relacionats amb el nostre desenvolupament com a persones i, per tant, 
en la formació de la “societat humana”. Per aconseguir una societat 
oberta, creativa i amable és imprescindible promoure el canvi en l’ar-
quitectura, en l’urbanisme i, en general, en el disseny. La filosofia del 
“disseny per a tothom” ha d’estar ja en l’ADN de tot el que fem i pen-
sem. La ciutadania cada cop és més diversa i, per tant, té necessitats i 
expectatives diferents; la clau, per tant, serà conèixer-les, assumir-les i 
transformar aquests desitjos en dissenys factibles per a tothom. 

El Pla estratègic planteja una relació molt directa entre habitat-
ge i espai públic, ja que considera que aquests dos elements de 

la vida del ciutadà han d’estar molt relacionats i amb un lligam 
més gran entre l’un i l’altre. Com es contempla aquesta relació 
en el projecte que elabora la comissió?

Vam començar pensant en un “habitatge per a tothom” que fos 
“flexible” (adaptable a diferents necessitats) i “sostenible”, i molt 
ràpidament vam entendre que si aquest habitatge no està situat en 
un entorn “amable”, doncs, probablement servirà de poc. Volem 
recuperar l’essència de la “societat mediterrània”: materials, espais, 
colors, sensacions, relacions, etc. La nostra història ens diu que som 
una societat oberta i favorable a la relació entre les cultures i les per-
sones, oberta a noves idees, una societat en evolució. El nostre clima 
afavoreix aquesta característica, i probablement també la provoca. 
Volem, en la mesura de les nostres possibilitats, partir d’aquestes 
arrels i fer un disseny molt “mediterrani”, en què la “plaça” torni a 
ocupar un lloc central en la nostra vida. 

Un cop s’hagi definit el model d’habitatge i espai públic de Bar-
celona i s’hagi pogut fer i validar un projecte pilot, què creu que 
caldria fer per a l’assumpció d’aquest model per part de tots els 
agents del sector de la construcció?

En el disseny també hi volem incorporar el sector de la construcció, 
perquè hi té molt a aportar. Un cop ja dissenyat, en la meva opinió, 
caldria fer tres coses: fer accions potents d’informació i formació entre 
tots els agents del sector, aconseguir la redacció d’un pla estratègic per 
afavorir fer accessible la majoria de llars i places a mitjà termini i, final-
ment, incorporar de manera natural dintre del currículum formatiu de 
les professions del sector aquesta manera de dissenyar i construir. 

Coneix experiències d’altres ciutats que hagin dut a terme pro-
jectes exitosos en aquesta mateixa direcció? 

La nostra proposta encara que sembli estrany és de continuïtat i mi-
llora. La ciutat que jo conec que ha treballat en aquesta línia durant 
fa ja uns quants anys ha estat Barcelona. Fem un viatge a la Barcelona 
pre-1992 i tornem a l’actualitat... Carrers, places, transport públic..., 
un gran canvi probablement poc explicat i reconegut. Recordeu les 
platges de Barcelona, sobretot la part de Poblenou, d’abans de 1990? 
Ara, si teniu curiositat per veure altres ciutats i pobles que també han 
treballat i treballen en aquesta línia, podeu consultar la pàgina web de 
l’Observatori Europeu de Ciutats i Pobles per a Tothom.

Treballs de la comissió d’Estratègia: Ciutat Interessant i Cohesionada

Volem recuperar l’essència  
de la “societat mediterrània”
El sisè repte del Pla estratègic metropolità de Barcelona - Visió 2020 diu: “Una ciutat 
interessant i equilibrada socialment: una resposta social a la crisi.” 

Jordi Tudela
Coordinador de la Comissió de Ciutat 
Interessant i Cohesionada del PEMB
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Considera que el talent és un dels actius més importants per a 
un territori com Barcelona? Quins són els objectius d’aquesta 
atracció de talent?

Per descomptat que considero que el talent a Barcelona és crític per 
al nostre futur com a territori; tant si ens referim a l’atracció de talent 
forani com si ens referim a la retenció de qualsevol persona amb 
talent, vingui de fora o sigui de la nostra àrea d’influència. També és 
molt important dedicar esforços a l’assignació eficient del talent que 
ja tenim a casa.

Es produeix, en l’àmbit global, una concentració cada cop més gran 
de talent en els llocs en els quals ja hi ha un grup inicial de persones 
amb talent. Aquestes concentracions de talent són acompanyades 
pel desenvolupament de xarxes virtuals molt denses que permeten 
que el talent interactuï a escala global. El talent atreu talent.

Ens podria dir alguns dels factors que afavoreixen aquesta 
atracció de talent i els que la dificulten?

Les universitats de prestigi i les grans escoles de negocis són fonts 
d’atracció de talent, però és necessari que aquestes universitats i es-
coles de negocis, a més de disposar de prestigi a escala internacional, 
també estiguin capacitades per donar formació en anglès i generin 
professionals que puguin treballar en anglès amb comoditat. Moltes 
empreses i start-ups només contracten professionals procedents de 
determinades universitats principalment pel coneixement de l’anglès 
que tenen les persones que hi estudien.

L’anglès malauradament encara és una de les grans assignatures 
pendents per al nostre futur desenvolupament econòmic i social. 
També és un gran problema per a la nostra capacitat d’atreure i rete-

nir el talent internacional. El 60% de la població de Suècia és capaç 
de mantenir una conversa fluida en anglès. A Espanya, només el 5% 
se’n declara capacitada. L’anglès ja no és un avantatge competitiu, 
és una necessitat. Fins i tot es comença a plantejar la possibilitat que 
ens saltem un pas: per descomptat que hem de conèixer bé l’anglès, 
però podríem ser una de les societats capdavanteres en la capacitat 
d’interactuar, per exemple, en xinès.

La complexitat regulatòria i jurídica també es presenta com un dels 
grans obstacles per aconseguir atreure talent extracomunitari. Els trà-
mits no són uniformes entre diferents comunitats autònomes, conso-
lats, ambaixades, etc., i es poden allargar durant mesos. Això fa que 
moltes empreses, start-ups o centres d’investigació s’ho pensin dues 
vegades abans d’intentar atreure talent de fora de les fronteres 
europees. Quan un dels factors que s’apunta com a crític en el desen-
volupament d’àrees de talent a escala mundial (Singapur, Silicon  
Valley, Boston) és la capacitat que han tingut aquestes per atreure el 
millor talent internacional i la capacitat de retenir-lo, aquesta barrera 
es converteix en decisiva per als nostres objectius com a societat.

Creu que és important que Barcelona sigui capaç no només 
d’atreure i retenir talent, sinó també d’exportar talent arreu 
del món? Quins avantatges o valor afegit pot aportar a Barce-
lona i l’àrea metropolitana?

Barcelona és un pol d’atracció de talent internacional tant per la 
imatge d’innovació i creativitat que té la nostra ciutat, com també 
per la qualitat de vida associada al clima i al nostre estil de vida, 
però encara hem de treballar més en la retenció d’aquest talent 
perquè l’exportació de talent és el resultat de la impossibilitat de 
retenir-lo. És important que, si exportem talent, també siguem ca-

Treballs de la comissió d’Estratègia: Atracció de Talent

El talent atreu talent 
El cinquè repte del Pla estratègic metropolità de Barcelona - Visió 2020 diu: “L’AMB ha 
d’esdevenir una de les regions europees més atractives per al talent innovador.”

Francesc Fajula
Coordinador de la Comissió d’Atracció 
de Talent del PEMB
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paços de recuperar-lo un cop aquest talent ha incorporat les noves 
vivències i experiències.

Per a la retenció de talent és important organitzar eines de networ-
king amb la resta de la comunitat estrangera i amb tot l’entorn. Les 
persones que decideixen apostar per Barcelona com a lloc on desen-
volupar la seva vida professional i personal arriben a la ciutat amb 
les seves famílies. Hem d’aconseguir facilitar-los el procés d’acollida 
i d’integració.

Coneix experiències d’altres ciutats que hagin dut a terme pro-
jectes exitosos en aquesta mateixa direcció?

La majoria de ciutats que han tingut èxit en l’atracció i retenció de 
talent han aconseguit prestigiar socialment les figures de l’emprene-
dor i de l’investigador. Només d’aqueta manera s’aconsegueix que les 
persones es motivin per desenvolupar la seva carrera professional en 
algun d’aquests camps. S´ha de transmetre el missatge “tu també ho 
pots fer” perquè la gent percebi que, a més dels grans referents intel-
lectuals com poden ser el cuiner Ferran Adrià o el científic Pedro Alon-
so, també hi ha altres persones que juguen un paper molt destacat en 
aquestes disciplines simplement amb molt d’esforç i motivació.

Els emprenedors no només poden ser joves! A les ciutats que han es-
tat exitoses en aquest terreny, la imatge de l’emprenedor incorpora 
no només els joves, sinó també persones amb més experiència però 
molt ben preparades que decideixen crear els seus propis projectes 
emprenedors, directament o bé com a business angel. Tenim molts 
exemples de sèniors que han desenvolupat interessants iniciatives 
empresarials. Per tant, hem de crear mecanismes per facilitar-los la 
capacitat d’emprendre en etapes més tardanes de la vida professi-
onal o perdrem l’oportunitat d’aprofitar un actiu molt valuós per al 
desenvolupament de la nostra economia i de la nostra societat.

La motivació d’un jove als Estats Units és convertir-se en un Mark 
Zuckerberg (fundador de Facebook) o en un Sergei Brin o Larry Page 
(fundadors de Google). És molt difícil al nostre país capitalitzar eco-
nòmicament i socialment qualsevol iniciativa empresarial o científica 
perquè el triomf està mal valorat socialment. Les poques possibilitats 
que, encara que la iniciativa sigui exitosa, l’autor se’n pugui apro-

piar dels fruits atenuen molt els incentius per esforçar-s’hi. En con-
seqüència, les dificultats per apropiar-se dels fruits del propi talent 
redueixen els incentius a invertir-hi.

Els sistemes educatius de societats exitoses en aquest camp es basen 
més en el foment de les habilitats necessàries en el món del treball 
–promouen l’esperit emprenedor i la cultura de l’esforç– que no pas 
en la transmissió de coneixements específics. Només amb talent no 
s’arriba gaire lluny. El més important és sentir-se molt motivat pel 
propi projecte professional i treballar molt dur. La cultura de l’esforç 
és bàsica. Finalment, una altra de les habilitats necessàries és la de 
pensar de manera independent i creativa, del que abans se’n deia 
disposar d’esperit crític.

La reducció de l’excessiva càrrega burocràtica per a la creació d’una 
empresa, l’obtenció de permisos, revisions obligatòries, llicències 
d’activitats, etc., per a empreses i autònoms és un dels principals fac-
tors que tots els emprenedors indiquen com a crític per fomentar la 
iniciativa empresarial, especialment quan ens comparem amb altres 
territoris que han estat capaços d’atreure talent internacional.

La comissió es troba en els inicis dels seus treballs, però podria 
destacar en quina direcció pensa que cal treballar per identifi-
car propostes concretes que permetin anar en la direcció que 
proposa aquest cinquè repte?

Els mateixos membres que componen aquesta comissió ja són una 
declaració d’intencions de per on volem anar. En general, es tendeix 
a prioritzar la veu dels joves emprenedors tecnològics quan es trac-
ten aquests temes. En aquesta comissió hem intentat que també hi 
siguin representades les empreses i sectors que ja han fet molt per 
l’emprenedoria i l’atracció de talent a l’àrea metropolitana. També 
hem intentat que hi fossin representades persones amb talent que 
fa un temps van arribar a l’àrea metropolitana per diversos motius i 
que han aconseguit desenvolupar la seva vida professional i familiar 
entre nosaltres. Les seves experiències no són gens autocomplaents 
i ens permetran posar el focus en els aspectes que poden tenir un 
efecte a curt termini per millorar els tres aspectes clau que persegueix 
la comissió: la nostra capacitat d’atracció de talent, la nostra habilitat 
per retenir-lo i l’assignació eficient d’aquest talent.

http://www.pemb.cat/
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Comissió de Sostenibilitat Mediambiental

Coordinador: Sergi Ferrer-Salat, president del Grupo Ferrer Inter-
nacional, SA

Membres:*

Ignasi Cubiña, director de Consultoria Eco Intelligent Growth
Vicente Guallart, director de l’Institut d’Arquitectura Avançada de 
Catalunya
Felip Pich-Aguilera, arquitecte i soci de Pich Arquitects
Joan Sabaté, director de SaAs - Sabaté associats Arquitectura i Sos-
tenibilitat

L’objectiu del treball d’aquesta comissió és presentar, en el termini de 
dos o tres mesos, un document amb els punts principals del que hau-
ria de ser el model d’habitatge sostenible per a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana, que hauria d’incloure no només els edificis nous, 
sinó també la rehabilitació i revitalització (entesa com a millora del 
confort) dels ja existents. Aquest model d’habitatge s’hauria de tra-
duir en la modificació de la normativa de construcció i rehabilitació 
existent, un segon projecte que també s’impulsarà des del PEMB.

La finalitat de la nova normativa ha de ser concebre l’edifici en rela-
ció amb el seu entorn, adaptat a les seves condicions i necessitats i 
que formi part d’un sistema urbà més sostenible.

Es farà servir com a base el document que s’està elaborant en el 
marc del projecte europeu IRH-Med (Innovative Residential Housing 
for the Mediterranean), l’objectiu del qual és establir un estàndard 
mediterrani d’acord amb una sèrie d’indicadors d’avaluació per a 
l’edificació: territori i entorn, materials, energia, aigua, salut i con-
fort, aspectes socioeconòmics i gestió. 

Els membres de la comissió faran les seves aportacions a aquest do-
cument base en tres temes:

• Valors de referència dels indicadors d’avaluació/certificació

• Mètodes d’avaluació/certificació

• Proposta d’incentius a aplicar-hi

Comissió de Competitivitat Industrial

Coordinador: Oriol Guixà, conseller delegat i vicepresident de La 
Farga Group

Membres:

Josep Narcís Arderiu, conseller delegat de GECSA Ingeniería y 
Obras
Xavier Ballús, president d’Enbasa-Laval
Joaquím Boixareu, conseller delegat d’Irestal Group
Rafael Boronat, president de la Fundació CIM-UPC i president de la 
Societat de Tècnics d’Automoció
Emili Fàbrega, soci consultor d’AZ Engin
Josep Morell, director general d’Industrias Metalúrgicas JEM, SA
Xavier Pujol, conseller delegat de FICOSA

En la reunió del 19 de maig es va acordar canviar el nom de la comissió 
“Sectors Econòmics Tradicionals” pel de “Competitivitat Indus- 
trial”, perquè es considera que reflecteix millor el seu objectiu general: 
plantejar projectes concrets a les administracions corresponents per tal 
que ajudin a promoure la competitivitat i la innovació industrial.

La comissió va acordar que durant el 2011 treballarà cinc temes (s’han 
prioritzat els tres primers per a la propera reunió del mes de juliol):

1. Mapa industrial: sòl, característiques i ús (llicències)

2.  Centres tecnològics: racionalització i concentració d’esforços, 
connexió amb la indústria

3.   Mapa d’empreses tractores de l’AMB: importància del seu 
efecte multiplicador

4.  Formació: escoles de negoci i formació adaptada als comanda-
ments intermitjos de la indústria

5. Finançament per a la indústria: capital i capital de risc

La implementació  
del PEMB 2020, pas a pas
En aquest apartat us anirem informant de les reunions, acords, documents i accions dutes 
a terme per les diferents comissions d’Estratègia per tal d’implementar el Pla estratègic 
metropolità de Barcelona - Visió 2020.

*Més endavant s’hi incorporaran nous membres.
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Barcelona Regional presentarà una proposta per elaborar un mapa 
industrial de l’AMB que exposi la disponibilitat de sòl, les seves ca-
racterístiques i el seu possible ús industrial (llicències) en combinació 
amb les estratègies econòmiques i industrials de l’AMB.

Comissió de Ciutat Interessant i Socialment Cohesionada 

Coordinador: Jordi Tudela

Membres:*

Màrius Cugat, president de FATEC - Gent Gran de Catalunya
 Teresa Elorduy, responsable d’Ajudes Tècniques del Centre per a 
l’Autonomia Personal Sirius de la Generalitat de Catalunya
 Jordi Estivill, director d’APIP - Associació per a la Promoció i la In-
serció Professional
 Antoni Gené, responsable de Planificació Prospectiva de l’Institut  
Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona
 Daniel Guasch, director de la Càtedra d’Accessibilitat de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya
 Aurora Huerga, secretària de Desenvolupament Territorial de Co-
missions Obreres
 Francesc Pérez, president de COCARMI - Comitè Català de Repre-
sentants de Minusvàlids
 Gemma Pifarré, secretària del Consell per a la Promoció de l’Acces-
sibilitat i la Supressió de Barreres Arquitectòniques de la Generalitat 
de Catalunya
 Martín Sánchez, arquitecte de Qualitat Habitatge Social de la UGT
Thaïs Yarki, representant del Col·legi de Treballadors Socials

La primera reunió de la comissió, el passat 30 de maig, es va centrar 
en un dels tretze projectes prioritzats per al 2011: Projecte de model 
referent en habitatge ambientalment sostenible, accessible i adaptat 
per a la provisió de serveis a la dependència, en un entorn d’espai pú-
blic relacional i productiu; i posterior projecte pilot de demostració.

L’objectiu de la comissió en aquesta primera fase és analitzar la si-
tuació actual de l’habitatge tipus a Barcelona i concretar un nou 
model d’habitatge que pugui ser accessible per a tots els col·lectius 
amb necessitats especials i alhora també per a les persones sense ne-
cessitats especials. Es tracta, doncs, que sigui un model d’habitatge 
prou flexible perquè es pugui modificar fàcilment per adaptar-se a 
les necessitats i al cicle vital del seus residents. 

D’altra banda, es considera que l’accessibilitat estructural ha d’anar 
més enllà de l’àmbit urbanístic i que ha d’incloure béns i serveis, 
l’àmbit de l’educació, etc., però el treball de la comissió se centrarà 
en l’habitatge residencial.

Els membres d’aquesta comissió faran arribar, durant el mes de juny, 
les seves aportacions (basades en el document base PHB 2008-16: 
Pla d’habitatge a Barcelona i altres documents que es puguin aportar) 
per tal de definir el model d’habitatge, edifici i entorn en la reunió de 
començaments de juliol.

Competitivitat Industrial (19 de maig, PEMB)

Ciutat Interessant i Socialment Cohesionada (30 de maig, PEMB)

*El mes de setembre s’hi incorporaran nous membres.
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SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL • Coordinador: Sergi Ferrer-Salat

Reunions  El passat 9 de maig es va fer la primera reunió, en la qual es va iniciar el projecte de normativa per a l’eficiència energètica 
dels edificis.

Projectes prioritzats •  Projecte de normativa per a l’eficiència energètica de la nova construcció a l’AMB
 •  Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de Barcelona (en col·laboració amb Barcelona Global)
 •  Models innovadors de mobilitat sostenible a l’AMB
 •  Promoure el projecte pilot d’ecobarri

PRESÈNCIA AL MÓN • Coordinador: Senén Florensa

Projectes Pendent de triar mesura a impulsar i concretar projecte/s per al 2011.

SECTORS ECONÒMICS EMERGENTS • Coordinadora: Montse Vendrell

Reunions S’han fet diverses reunions prèvies de preparació i s’està pendent de convocar la primera reunió de la comissió.

Projectes prioritzats •   Proposta de creació de l’entitat empresarial Salut Global (en col·laboració amb Barcelona Global)
 •  Projecte per a la coordinació i promoció de sòl industrial a l’AMB per als sectors emergents i els tradicionals
 •  Proposta per reforçar la marca sanitària Barcelona (en col·laboració amb Barcelona Global) 
 •  Esport i turisme a Barcelona
 •  Reforçar l’oferta formativa en disseny a Barcelona per a la seva projecció internacional

COMPETITIVITAT INDUSTRIAL • Coordinador: Oriol Guixà

Reunions  El passat 19 de maig es va fer la primera reunió per definir el plantejament dels projectes i es van començar a articular les 
primeres accions. La propera reunió serà el 26 de juliol.

Projectes prioritzats • Mapa industrial: sòl, característiques i ús (llicències)
 • Centres tecnològics: racionalització i concentració d’esforços, connexió amb la indústria
 • Mapa d’empreses tractores de l’AMB: importància del seu efecte multiplicador, i identificació del seu entorn de xarxa
 • Formació: escoles de negoci i formació adaptada als comandaments intermitjos de la indústria
 • Finançament per a la indústria: capital i capital de risc

ATRACCIÓ DE TALENT • Coordinador: Francesc Fajula

Reunions S’han fet reunions prèvies de preparació i s’està pendent de convocar la primera reunió de la comissió.

Projectes prioritzats • Projecte BCN hub d’emprenedors
 • Projecte per introduir la cultura emprenedora a tot el sistema educatiu
 • Programa atracció 1.000 talents

CIUTAT INTERESSANT I COHESIONADA SOCIALMENT • Coordinador: Jordi Tudela

Reunions El passat 30 de maig es va fer la primera reunió de la comissió i la propera serà el 6 de juliol.

Projecte prioritzats • Projecte de model referent en habitatge sostenible, mediterrani i accessible, en un entorn accessible, i projecte pilot.
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Institucions membres de la Comissió  
Delegada del Consell General

Generalitat de Catalunya*
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament del Papiol
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Barcelonès
Entitat Metropolitana del Medi Ambient
Entitat Metropolitana del Transport
Aena
Autoritat Portuària de Barcelona
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació  
de Barcelona
Cercle d’Economia
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Diputació de Barcelona
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona
Unió General de Treballadors de Catalunya
Universitat de Barcelona

*  El representant de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de 
vicepresident, és Damià Calvet, secretari de Territori i Mobilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat i com a representant 
a la Comissió Delegada, Salvador Estapé, director general 
d’Afers Econòmics del Departament d’Economia i Coneixement.

Ausiàs Marc, 7, 1r
08010 Barcelona
T. 933 187 051
F. 933 174 835
plaestrategic@pemb.cat
www.pemb.cat

Pla Estratègic
Metropolità 
de Barcelona 

Entitat patrocinadora:

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona i president del Consell General 

Jordi William Carnes
Primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i president 
de la Comissió Delegada 

Francesc Santacana
Coordinador general 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informem que les vostres dades han estat incorpora-
des en un fitxer automatitzat que ha estat prèviament comunicat a l’Agència 
de Protecció de Dades i que té com a titular el Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona. 

L’ús de les vostres dades personals tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclu-
sivament per a activitats relacionades amb la promoció de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Puntualment es podran cedir aquestes dades a entitats col·laboradores per 
al mateix ús. 

En el supòsit de voler exercir els vostres drets d’oposició, rectificació i cancel·lació, poseu-
vos en contacte amb nosaltres a la seu social del carrer Ausiàs Marc 7, 1r.

L’Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és 
una associació privada sense ànim de lucre.

El Consell General de l’Associació el constitueixen més de 
tres-cents membres, entre els quals hi ha entitats privades, 
institucions públiques i administracions.
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