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El Pla estratègic metropolità de Barcelona - Visió
2020 comença a treballar. Nou pla, noves cares
Bones bases per a la Barcelona del 2020
(Carlos Losada, president de la Comissió
d’Estratègia del PEMB)

El Pla estratègic metropolità
de Barcelona - Visió 2020 comença a treballar.

Nou pla, noves cares
El Pla Estratègic ha nomenat els coordinadors de les sis
subcomissions d’Estratègia, que ja s’han reunit dues vegades
per impulsar la implementació del PEMB - Visió 2020.
Cada subcomissió està vinculada a un dels reptes que defineix
el nou Pla 2020 i orienta el seu treball a dur a terme les propostes
i línies d’actuació definides en cadascun d’aquests reptes.

E

l 28 de febrer es va fer la primera reunió de coordinadors de les subcomissions de la Comissió d’Estratègia del PEMB. A més del president i dels
coordinadors, hi van assistir el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, Jordi William Carnes; el director gerent de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, Mateu Hernández; el coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, i el coordinador adjunt del
PEMB, Joan Campreciós.
A la segona reunió, el 29 de març a Esade, es va tancar la llista de projectes a
desenvolupar durant el 2011 i es van prioritzar alguns d’aquests projectes.

Un informe de l’OCDE avalua el paper de les
universitats en el desenvolupament de Catalunya
Jornades i Seminaris
• La Catalunya futura: bases per a un nou model econòmic
• Estratègies de desenvolupament urbà a la Mediterrània
• More and better jobs: Employment pact’s
experience & business strategies

El PEMB signa un conveni
amb Barcelona Global

Segona reunió de la Comissió d’Estratègia (29 de març, Esade)
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El president i els coordinadors d’aquestes subcomissions són les persones següents:
PRESIDENT

Repte 3. SECTORS ECONÒMICS EMERGENTS

Carlos Losada (La Rioja, Logroño, 1957)

Montserrat Vendrell (Barcelona, 1964)

Doctor en Ciències de la Gestió (PhD in Management Sciences) per la Universitat Ramon Llull.

Directora general de BIOCAT, organització que dinamitza i
promou la biotecnologia i la biomedicina a Catalunya. Prèviament, havia estat vinculada al Parc Científic de Barcelona, inicialment com a directora científica (1997-2005) i
posteriorment com a sotsdirectora general (2005-2007).

L’any 1986 va iniciar la vida acadèmica al Departament de
Política d’Empresa d’Esade. Des de l’any 2000 fins a l’any
2010 va ser director general d’Esade. És membre de diversos consells d’administració i òrgans de govern.

COORDINADORS
Repte 1. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

És doctora en Biologia (UB, 1991), màster en Comunicació Científica (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 1997)
i Programa de Direcció General de l’IESE (PDG-2007). Va
formar part del Consell Directiu de la Societat Catalana de
Biologia entre els anys 1996 i 2007.

Sergi Ferrer-Salat (Barcelona, 1968)

Repte 4. SECTORS ECONÒMICS TRADICIONALS

President de Grup Ferrer Internacional (quimicofarmacèutic), fundador i propietari de Monvínic i Fastvínic (restauració) i copropietari de Ferrer Bobet (celler del Priorat).

Oriol Guixà (Barcelona, 1952)

Actualment, està fent la tesi doctoral sobre la contribució al
desenvolupament ecosostenible de la indústria quimicofarmacèutica a Catalunya.
Repte 2. PRESÈNCIA AL MÓN
Senén Florensa (Valls, Tarragona, 1950)
Secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya
des del març del 2011 i director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània des del 2006.

Conseller delegat i vicepresident de La Farga Group, S.L.
Enginyer industrial en especialitat mecànica i enginyer aeronàutic, especialitat motors, míssils i motors propulsors, a
l’Escola d’Enginyers de Madrid.
La seva trajectòria professional va començar com a responsable del departament d’I+D de Motocicletes Montesa, va
exercir de professor de Mecànica i Cinemàtica i Dinàmica
de Màquines a l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona
i el 1984 va començar com a director general de La Farga
Lacambra, quan aquesta es trobava en una situació difícil. A
més, és membre de diferents comitès del sector del coure,
tant en l’àmbit nacional com internacional.

Diplomàtic i ambaixador. És llicenciat en Ciències Econòmiques (1971) i en Dret (1972) per la Universitat de Barcelona.
Va cursar els seus estudis de doctorat en Economia a la Universitat Paris I Panthéon – Sorbonne (1973-1974).
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Repte 5. ATRACCIÓ DE TALENT
Francesc Fajula (Girona, 1971)
Director general de la Fundació Banesto. Ha estat vicepresident de Planificació Estratègica de Terra Lycos, director
d’E-Commerce i cap de Planificació i Control de Gestió
Industrial del sud d’Europa de Danone.
Enginyer superior en Telecomunicacions (UPC), màster en
MBA (Esade), Executive Mangemenent Programme (IESE)
i Executive Programme for Growing Companies (Stanford
School of Business).
Repte 6. CIUTAT INTERESSANT I COHESIONADA
Jordi Tudela (Barcelona, 1957)
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació i postgrau en
Planificació i Gestió en Serveis Socials.
Ha desenvolupat la seva activitat professional com a director
d’un centre d’educació especial, coordinador de programes
a l’ONCE, director general de la Federació APPS i director
del programa interdepartamental ProdeP (dependència) de
la Generalitat de Catalunya.

www.pemb.cat

Els tretze projectes inicials de la Comissió d’Estratègia del PEMB per a l’any 2011 són els
següents:
Sostenibilitat mediambiental
1. Projecte de normativa per a l’eficiència energètica dels nous edificis
2. Projecte estratègic de rehabilitació energètica dels edificis de Barcelona (en col·
laboració amb Barcelona Global)
3. Models innovadors de mobilitat sostenible a l’AMB
4. Promoure el projecte pilot d’ecobarri
Presència al món
Projecte per accentuar i exercir la capitalitat de l’AMB al sud d’Europa
Sectors econòmics emergents i tradicionals
5. Projecte per a la coordinació i promoció de sòl industrial a l’AMB per als sectors
emergents i tradicionals
6. Projecte per a la creació i posada en marxa de l’entitat empresarial “Salut
Global” (en col·laboració amb Barcelona Global)
7. Esport i turisme (per concretar)
8. R
 eforçar l’oferta formativa en disseny a Barcelona per a la seva projecció internacional (per concretar)
9. P rojecte de mobilització dels centres excel·lents de recerca per tal de contribuir a la modernització del teixit econòmic i industrial del territori
Atracció de talent
10. Projecte BCN hub d’emprenedors
11. Projecte per introduir la cultura emprenedora a tot el sistema educatiu
12. Programa d’atracció “1.000 talents”

Ciutat interessant i socialment cohesionada
13. P rojecte de model referent en habitatge sostenible (econòmicament i ambientalment), accessible i adaptat per a la provisió de serveis a la dependència,
en un entorn d’espai públic relacional i productiu; i posterior projecte pilot
de demostració
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Article d’opinió publicat
a El Periódico
(22 de març del 2011)

www.pemb.cat
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Un informe de l’OCDE avalua
el paper de les universitats en el
desenvolupament de Catalunya
El passat 8 d’abril es va presentar, al Cercle d’Economia, l’informe Higher Education
in Regional and City Development. The Autonomous Region of Catalonia,
Spain (L’educació superior en el desenvolupament regional i urbà).

A

quest estudi s’emmarca en el projecte Review of Higher Education
and City Development of Catalonia, l’objectiu del qual és ajudar a
reforçar les relacions entre les universitats i els diferents actors dels
sectors econòmics i socials. Ha estat elaborat per l’Organització per
a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament (OCDE) i impulsat
per la Generalitat de Catalunya, l’ACUP, l’Ajuntament de Barcelona,
la Fundació CyD i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
En l’acte van intervenir:
• Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement
• Jordi William Carnes, primer tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Barcelona

Presentació de l’informe (8 d’abril, Cercle d’Economia)

• Dídac Ramírez, rector de la UB i president de l’ACUP
•M
 artí Parellada, coordinador de l’informe CYD,
Fundació CYD
• Francesc Santacana, coordinador general del PEMB
• J aana Puukka, responsable del programa Higher Education in
Regional and City Development de l’OCDE
• Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’ACUP

En una primera fase del projecte es va elaborar un informe d’autoavaluació de Catalunya (Self-Evaluation Report), dirigit per un comitè
de representants de diverses institucions de Catalunya, constituït per
rectors i presidents dels consells socials de les universitats catalanes,
representants de les institucions implicades (Ajuntament de Barcelona, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Generalitat de Catalunya), com també representants de les associacions empresarials i
agents socials.
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En la segona fase, en què ha participat un grup d’experts internacionals, s’ha elaborat l’informe en el qual s’analitza el paper de les universitats en el desenvolupament de Catalunya i s’apunten algunes
recomanacions en diferents àmbits, com ara les següents:
• En el capítol en què s’analitza la formació del capital humà
de Catalunya, es fan recomanacions com, per exemple, que
l’Estat adopti mesures per reduir les barreres econòmiques
dels grups socials menys afavorits a l’hora d’accedir a l’educació superior i que les universitats i altres actors econòmics
i socials elaborin una estratègia a llarg termini per desenvolupar el capital humà; també s’assenyala la importància de
disposar d’una bona informació i dades que facilitin la presa
de decisions i de tenir en compte les necessitats de les empreses del territori.
•Q
 uant a la transferència de coneixement, l’estudi reflecteix que les universitats catalanes han fet un progrés rellevant pel que fa a la generació de coneixement, tot i que
cal millorar-ne la difusió. S’assenyala també que el model
d’innovació se centra en la ciència i la tecnologia i limita la
mobilització de les universitats pel que fa a les innovacions
socials i culturals. Igualment, s’afirma que cal equilibrar la
tendència a la comercialització amb altres col·laboracions
universitat-indústria que siguin més a llarg termini. Finalment, es recomana que es reforcin els incentius perquè les
universitats es comprometin amb una recerca que tingui
un interès especial per a la regió en què estan situades. En
aquest capítol de la innovació, l’informe aposta per reformes en aspectes com ara els currículums dels investigadors o
el sistema de govern de les universitats. S’apunta també que
les universitats haurien de desenvolupar un model regional de transferència de coneixements basat en la relació ja
existent amb les indústries.
• P el que fa a les indústries culturals i creatives i al desenvolupament sostenible a Catalunya, l’informe anima els
governs central i autonòmic a impulsar el treball en aquests

Presentació de l’informe (8 d’abril, Cercle d’Economia)

àmbits. També recomana a les universitats que promoguin
un fòrum per al desenvolupament social, cultural i mediambiental.
•R
 especte a les possibilitats de reforçar el paper de les
universitats en el desenvolupament del territori, es recomana, entre altres mesures, elaborar un projecte pilot de
modernització del sistema de governança de les universitats
i establir una plataforma de coordinació per a l’educació
superior a Catalunya. Així mateix, es demana a les universitats que prioritzin el desenvolupament regional i local i que
col·laborin entre si per racionalitzar l’oferta de programes
de grau i també que continuïn desenvolupant programes
conjunts de màsters i doctorats.
Nota. Podeu accedir a l’informe i a les presentacions a través del web del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
(www.pemb.cat).
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Jornades i seminaris

La Catalunya futura:
bases per a un nou model econòmic
El 9 de març es va presentar el núm. 62 de la Revista Econòmica de Catalunya, que edita el
Col·legi d’Economistes de Catalunya, titulat “La Catalunya futura: bases per a un nou
model econòmic”, en què s’analitza quines són les bases sobre les quals s’ha de fonamentar
el nou model econòmic per a la Catalunya del futur. L’acte va ser coorganitzat pel Col·legi
d’Economistes de Catalunya i el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

E

n l’acte van intervenir el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Mena; el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas; el coordinador general del PEMB,
Francesc Santacana; el director de la Revista Econòmica de Catalunya,
Martí Parellada, i el coordinador d’aquest darrer número, Joan Trullen.
A la revista es fa una anàlisi àmplia de l’economia de Catalunya, tant
pel que fa als escenaris per a la sortida de la crisi com en relació amb les
oportunitats que generen les noves infraestructures de connexió internacional i, molt especialment, les de caràcter científic i tecnològic.
Aquest número inclou també dos capítols dedicats a la innovació i a les
noves empreses, tots dos factors clau per a la competitivitat global.

La Catalunya futura: bases per a un nou model econòmic (9 de març, Palau Robert)
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Jornades i seminaris

Estratègies de desenvolupament
urbà a la Mediterrània
El coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Francesc Santacana,
va participar el passat 15 de març en la sessió titulada “Com s’haurien d’adaptar les
estratègies de desenvolupament urbà als nous reptes econòmics i socials”, en el marc de la
conferència sobre Estratègies de Desenvolupament Urbà a la Mediterrània, que es va
realitzar el 14 i 15 de març a la Casa de la Convalescència.

A

questa conferència pretén convertir-se en un espai de reflexió sobre
el paper de les ciutats del Mediterrani en el desenvolupament econòmic del territori i sobre com aconseguir que els diferents agents
(autoritats locals, governs, inversors, xarxes de ciutats, etc.) apropin
els seus conceptes de desenvolupament urbà i usin metodologies
adaptables a contextos diferents. L’estratègia ocupa un lloc preferent en la identificació i concreció de les pautes de desenvolupament per a un futur immediat.
El coordinador general del PEMB, Francesc Santacana, va destacar
en la seva intervenció els canvis profunds que es donen actualment
en l’entorn econòmic, social i mediambiental i com aquests afecten
–i han d’afectar– les estratègies de desenvolupament urbà i com
s’han d’afrontar els desafiaments provocats per aquests canvis. Ara
ja no n’hi ha prou a preocupar-se per la qualitat de vida (habitabilitat) a les grans ciutats, sinó que també cal parar atenció en altres
temes com la creació de llocs de treball. “Els nous objectius demanen noves estratègies, però també noves fórmules de fer
les coses.”
Si bé el paper de les administracions públiques és important per
desenvolupar accions concretes que responguin a aquests desafiaments, és fonamental també el rol del sector privat en les promocions econòmiques, la prestació de serveis, les infraestructures, etc.

Estratègies de Desenvolupament Urbà a la Mediterrània
(15 de març, Casa de la Convalescència)

Els promotors de la jornada han estat l’Ajuntament de Barcelona, Caisse des Dépôts, CMI Marselle, Entitat de Medi Ambient de
l’AMB, MedCities i Cities Alliance. Va comptar amb l’assistència
d’una àmplia representació de ciutats de la Mediterrània, com també de representants institucionals del Banc Mundial, la Unió Europea, governs regionals i l’Associació de Cambres de Comerç del
Mediterrani.
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Jornades i seminaris

More and better jobs:
Employment pact’s experience & business strategies
El passat 25 de març es va celebrar la jornada “More and Better Jobs: Employment Pact’s
Experience & Business Strategies”, organitzada conjuntament per Barcelona Activa i el Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona.

L’

objectiu d’aquesta jornada era fer un balanç del desenvolupament
del Pacte per a l’ocupació de qualitat 2008-2011, debatre si el camí
recorregut fins ara ha donat els resultats esperats o si és necessari
reorientar-lo per assolir el nivell d’ocupació d’Europa.
La jornada es va dividir en dues taules rodones:
1. “
 El paper dels agents socials en els pactes. El cas de Barcelona”, amb representació dels sindicats (CCOO i UGT) i
patronals (Foment del Treball i PIMEC).
2. “
 El paper dels pactes d’ocupació en el desenvolupament
econòmic. Experiències internacionals”.
Les conclusions van ser a càrrec de Sergio Arzeni, responsable del
programa de l’OCDE per al desenvolupament econòmic i l’ocupació
a l’àmbit local, LEED. Aquest és un programa d’acció cooperativa
que té la finalitat d’identificar, analitzar i difondre idees innovadores
en desenvolupament local i creació de llocs de treball.

“More and Better Jobs” (25 de març, Museu Picasso)
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El PEMB signa un conveni
amb Barcelona Global
El passat mes de març, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va signar un conveni amb
Barcelona Global amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració per a la posada en marxa
de projectes d’interès mutu, vinculats a la nova proposta del PEMB - Visió 2020.

A

la reunió hi van assistir, per part de Barcelona Global, Maria Reig,
Albert Agustí i Tatiana Cabré i, per part del Pla Estratègic Metropolità
de Barcelona, Francesc Santacana, Jordi Alberich i Joan Campreciós.
Com a resultat de la col·laboració entre ambdues institucions s’han
concretat tres projectes:
•U
 n estudi per a la creació d’un programa destinat a la rehabilitació energètica dels edificis de Barcelona, amb l’Estudi Ramon
Folch. Aquesta proposta destaca la necessitat de plantejar una
estratègia que prioritzi la reforma dels edificis amb criteris d’eficiència energètica i adapti els consums a les previsions realitzades per les normatives europees en aquest àmbit.
En el seu pla de treball preveu la identificació i concreció d’un
protocol d’actuació per als governs locals –amb criteris d’eficiència energètica–, com també la reestructuració del sector industrial relacionat amb la cadena de la rehabilitació d’edificis.
•U
 na segona proposta estudia com potenciar Barcelona com a
centre sanitari, a partir dels seus actius disponibles, de reconegut prestigi mundial.
•U
 na tercera proposta defineix el projecte de creació i posada
en marxa de l’entitat empresarial “Salut Global”, encarregada de desplegar una estratègia per millorar la generació de
sinergies entre àmbits afins al sector de salut, d’acord amb els
principis de transversalitat, qualitat, excel·lència i competitivitat internacional.

Dues d’aquestes propostes es van incorporar a la llista de projectes a
desenvolupar durant el 2011 que es van concretar, el 29 de març, en
la segona reunió de coordinadors de la Comissió d’Estratègia.
El primer, Projecte de rehabilitació energètica dels edificis de Barcelona, s’ha integrat en l’àmbit de sostenibilitat mediambiental i
el tercer, Projecte de creació i posada en marxa de l’entitat empresarial “Salut Global”, en el de sectors econòmics emergents i
tradicionals.
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Pla Estratègic
Metropolità
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Ausiàs Marc, 7, 1r
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L’Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona és
una associació privada sense ànim de lucre.

Institucions membres de la Comissió
Delegada del Consell General

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

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

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 incorporades 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 exclusivament 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, poseuvos en contacte amb nosaltres a la seu social del carrer Ausiàs Marc 7, 1r.

Entitat patrocinadora:

* 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.
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