
n aquesta ocasió es va convidar un expert europeu, Greg Clark, que ha 
estat director executiu d’Estratègies i Comunicació de l’Agència de Desen-
volupament de Londres (LDA), director executiu de la London Entreprise 
Agency (LEA), consultor de l’OCDE i de l’Urban Land Institute del Govern 
anglès i ha treballat per a més de cent ciutats dels cinc continents.

Des de fa ja alguns mesos, el Sr. Clark està elaborant –per encàrrec del 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona– un estudi comparatiu sobre com 
altres àrees metropolitanes europees impulsen els seus plans estratègics. 
Aquesta anàlisi es basa fonamentalment en dos eixos: quines són les estra-
tègies i les acciones que funcionen en una àrea metropolitana.

L’estudi del model d’altres àrees metropolitanes com Londres, Nova York, 
Toronto, Hong Kong, Singapur, l’Illa de França, etc., pot ajudar-nos a re-
pensar el pla estratègic metropolità i garantir el seu èxit. 
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Una de les conclusions d’aquest estudi és que 
Barcelona disposa de les condicions necessà-
ries per esdevenir una plataforma del conei-
xement. També conclou, però, que cal actuar 
amb rapidesa, perquè altres àrees metropoli-
tanes també estan intentant posicionar-se en 
l’àmbit europeu i ocupar les posicions capda-
vanteres. 

El que és important no és només disposar d’un 
bon pla estratègic, sinó ser capaços d’impul-
sar-lo i implantar-lo correctament. Per aconse-
guir-ho cal una bona coordinació entre tots els 
agents implicats.

Actualment, Barcelona ocupa una posició 
de lideratge basada en el coneixement, però 
aquesta situació s’ha de mantenir. Cal conso-
lidar-la per evitar la competència d’altres àre-
es metropolitanes. Barcelona ha d’avançar 
com a ciutat del coneixement.

Segons Greg Clark, durant els darrers anys 
s’han fet moltes accions positives però encara 
falten moltes més per fer, i sobretot cal fer-les 
conjuntament. Actualment hi ha massa inici-
atives aïllades, que alenteixen el progrés i fan 
difícil disposar de massa crítica amb capacitat 
d’assumir majors riscos competitius.

En l’apartat de recomanacions, l’estudi apun-
ta tres eixos bàsics: 

1.  1.  El reforçament dels esquemes de governa-
bilitat metropolitana. 

2.  2.  La promoció de sectors amb alt potencial 
de creixement com cultura, salut, biotecno-
logia, disseny, energia, educació, arquitec-
tura, disseny urbà i moda; el reforçament 
de la marca –com a element de promoció i 
d’identificació internacional–; l’atenció a la 
promoció internacional de la metròpolis, i 
l’augment d’esforços en els nous valors de 
la inversió, amb sistemes mixtos de cointer-
venció entre els sectors privats i públics. 

3.  3.  La necessitat de desenvolupar un marc per 
al diàleg entre Catalunya i l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. 

En el seu informe, Greg Clark defineix els deu 
principis de Barcelona per tal de mantenir el 
lideratge municipal i regional durant la crisi:

1.  1.  Aprofitar la crisi i respondre amb lideratge 
i determinació

2.  2.  Aprofitar l’ocasió per fomentar la inversió 
pública
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3.  3.  Dissenyar una estratègia sòlida a llarg ter-
mini

4.  4.  Tenir una actuació decidida a curt termini

5.  5.  Fomentar l’atractiu i la disposició de la in-
versió privada

6.  6.  Les relacions importen: cal prestar més 
atenció als actors socials i emprenedors

7.  7.  Garantir unes obres públiques i unes grans 
inversions eficaces

8.  8.  Promoure la proximitat amb els ciutadans 

9. 9. Promoure una major obertura al món

10.  10.  Construir aliances municipals-nacionals

El secretari de Polítiques Educatives del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, Francesc Colomé, va posar l’èmfasi en 
les polítiques territorials vinculades a la nova 
Llei d’educació i, en concret, en la proposta de 
creació d’unes zones educatives que permetin 
una major autonomia i adequació entre l’oferta 
formativa i les necessitats del territori.

Enric Casas, director de Comunicació Corpo-
rativa i Qualitat de l’Ajuntament de Barcelona, 
va dissertar sobre la importància de la marca 
Barcelona en un escenari de competitivitat 
dels territoris. Va destacar el concepte de cre-

ativitat com a element diferenciador i identifi-
cador de la marca.

D’altra banda, la presidenta de la Comissió de 
Prospectiva del Pla Estratègic Metropolità de 
Barcelona, Maria Reig, va exposar les línies de 
treball que s’estan impulsant des de les diferents 
comissions que actualment estan en actiu.

El conseller de Governació, Jordi Ausàs, va 
comunicar en la cloenda que abans de final 
d’any el Govern té previst aprovar l’esborrany 
de projecte de llei de l’àrea metropolitana per 
a la seva posterior tramitació parlamentària.

Finalment l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, 
va destacar la trajectòria feta en els darrers vint 
anys, que ha convertit l’àrea metropolitana en 
un territori vertebrat, que actua en conjunt. 
Aquest és un dels seus actius més importants. 
Cal, però, l’existència d’un govern metropolità 
capaç de vehicular tot aquest potencial.

També va fer esment de la conversió de la Bar-
celona industrial en una àrea metropolitana fo-
namentada en el coneixement, en la creativitat, 
etc.; en resum, en el talent. Aquest nou model 
basat en el talent, el model social i la quali-
tat de vida permetrà que Barcelona esdevin-
gui la capital econòmica del sud d’Europa.
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Europa, en els darrers deu anys, un terç de to-
tes les ciutats ha augmentat de població i un 
altre terç n’ha perdut, mentre que la resta s’ha 
mantingut estable. Per a les ciutats que creixen, 
les àrees metropolitanes són molt importants. 
Proporcionen l’espai en el qual es pot produir 
el creixement i una plataforma per a altre tipus 
d’èxits econòmics, socials i ambientals. 

En el cas de les àrees metropolitanes com Bar-
celona, les quals creixen de pressa i estan fent 
una transició ràpida cap a noves modalitats 
econòmiques i socials, l’àrea metropolitana és 
la plataforma decisiva. Molts estudis demostren 
que les àrees metropolitanes creixen de manera 
més pròspera i sostenible si l’àrea metropolita-
na està ben coordinada. 

Així mateix, hi ha proves que demostren que 
una àrea metropolitana és clau per poder fer la 
transició cap a una economia del coneixement 
i per controlar els riscos. L’àrea metropolitana 
és fonamental per a la logística i el comerç, i la 
marca decisiva per utilitzar en els mercats d’in-
versió complicats.

Per a les ciutats que perden població, l’àrea me-
tropolitana és essencial per gestionar el declivi 
de manera reflexiva. Els governs locals també 
han de compartir més responsabilitats. Fins i tot 
en el cas de les ciutats estables, l’àrea metro-
politana és clau perquè un augment de la mo-
bilitat suposa que aquella zona està molt més 
integrada que en el passat. 

De quina manera el procés de transforma-
ció en una estructura metropolitana (xarxa 
de ciutats) beneficia la ciutat?

Atès que la gent, els béns i els diners són més 
mòbils que en el passat, les comunitats i les 
economies globals estan més integrades i su-
peren els límits municipals. Això significa que 
cal coordinar moltes polítiques en l’àmbit me-
tropolità si es vol que tinguin èxit. Per exemple, 
els municipis han de coordinar les polítiques 
que permeten controlar l’impacte del turisme 
perquè els turistes es mouen d’un lloc a l’altre. 
L’àrea metropolitana augmenta l’eficàcia de les 
polítiques locals.

Les proves i l’experiència internacional demos-
tren que els municipis obtenen un rendiment 
més gran de les seves inversions en transports, 
habitatge, utilitats i explotació del sòl, si es co-
ordinen aquestes qüestions. Permet que les po-
lítiques millorin els seus resultats. 

La coordinació metropolitana també sovint és 
més efectiva per tal d’atraure inversions d’altres 
governs, com ara el català, l’espanyol i el dels 
Estats Units. Parlant amb una sola veu, Barcelo-
na pot obtenir millors rèdits.

Una estructura metropolitana també permet 
compartir riscos i costos de manera més eficaç 
si es fa entre els trenta-sis municipis. Vivim en 
una època en la qual no sabem què passarà 
demà i treballar de manera conjunta ens donarà 
molts beneficis.

Els ciutadans poden gaudir d’una millor quali-
tat de vida si l’estructura metropolitana treballa 
de manera conjunta. Gràcies a la col·laboració 
metropolitana, poden utilitzar els serveis a totes 
les localitats i, per tant, tindran més possibilitats 
d’elecció i més qualitat. 

Sense la coordinació metropolitana, costa ser 
una ciutat efectiva en el segle XXI. Si pensem en 
Milà i Berlín, veurem que són dues ciutats que 
han anat perdent posicions en les classificacions 
de les ciutats en els últims vint anys, en gran 
part perquè no han sabut resoldre els proble-
mes metropolitans. Els habitants de Berlín s’han 
traslladat als suburbis de Brandenburg per pa-
gar menys impostos, i l’economia de la ciutat 
se n’ha ressentit. Els ciutadans de Milà no han 
cooperat amb la infraestructura metropolitana, 
amb la qual cosa els municipis han esdevingut 
molt congestionats i poc atractius.

El cost del fracàs metropolità és massa alt per a 
les ciutats que volen tenir èxit.

Basant-se en els seus estudis de les àre-
es metropolitanes i la seva competitivitat, 
quins tres factors de competitivitat destaca-
ria en un termini de deu anys?

1.  La identitat, la visió i la finalitat: la ciutat me-
tropolitana ha de projectar una imatge i una 
història sobre ella mateixa per al futur a fi 
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Quin paper i quines funcions 
exerceixen les àrees metropolitanes 
en l’actual escenari europeu?
Entrevista amb Greg Clark, consultor de l’OCDE i de l’Urban Land Institute
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d’atraure constantment l’interès dels inver-
sors, els mitjans de comunicació i la gent.

2.  Inversió confiada: la ciutat metropolitana ha 
d’invertir activament en la infraestructura i la 
base cultural a llarg termini.

3.  Habilitats, coneixements i ambició: la ciutat 
metropolitana ha de produir molta gent amb 
capacitats i talent i n’ha d’atraure molta altra. 
Ha de ser gent que vulgui figurar en primer 
pla del seu camp empresarial, científic, artís-
tic, polític o periodístic. Ha de tenir la gent 
millor preparada.

Lògicament, també hi ha altres factors impor-
tants. La seguretat, un nivell cultural alt, diver-
sions…, però això Barcelona ja ho té!

A partir del que coneix de l’àrea metro-
politana de Barcelona, quins aspectes po-
sitius enumeraria entre els seus factors de 
competitivitat en els escenaris actual i fu-
tur? A parer seu, quins són els factors que 
diferencien Barcelona de la resta d’àrees 
metropolitanes europees? 

De Barcelona, se’n poden dir moltes coses 
fantàstiques. És una de les dues ciutats metro-
politanes més millorades de tot el món en els 
darrers trenta anys (l’altra és Singapur). 

A parer meu, Barcelona té un seguit de carac-
terístiques extraordinàries:

Barcelona té una identitat única i irresisti-
ble: és una ciutat catalana, mediterrània, glo-
bal, diferent, innovadora i enginyosa. És sin-
gular i, al mateix temps, oberta al món.

Lideratge i ambició: Barcelona ha gaudit 
d’un lideratge molt bo des de 1975, i encara 
el conserva en l’actualitat. Barcelona és una 
ciutat potent, amb energia per dirigir el seu 
propi futur i ser una ciutat capdavantera en 
el món. Aquest aspecte s’aprecia fàcilment en 
la ciutat. Barcelona s’està convertint en una 
ciutat molt influent en la capital del MU show. 
Aquesta qüestió també és important.

Qualitat de vida: Barcelona ofereix la produc-
tivitat d’una ciutat comercial moderna ubica-
da en una geografia i clima meravellosos. Pot 
satisfer moltes demandes al mateix temps.

Esperit emprenedor: molt arrelat a l‘ADN de 
Barcelona, trobem un gran esperit emprene-
dor que és bàsic per a l’èxit a la llarga. Aquest 
aspecte s’ha de recordar i fomentar. Van ser 
els emprenedors els que van construir Barcelo-
na, tal com va passar a Londres i Nova York.

Tots aquests són grans actius i, amb ells, la 
Barcelona metropolitana es pot convertir en 
una ciutat capdavantera del món si resol efi-
caçment els problemes que té. 

Pot fer alguna advertència sobre els obsta-
cles que Barcelona pot haver de superar per 
aconseguir una posició millor en els nous 
escenaris?

Barcelona té molts aspectes positius, però ne-
cessita reformar-ne alguns i parar esment en 
d’altres:

Les universitats i les escoles han de ser millors i 
tenir un caràcter més internacional. Els alumnes 
necessiten estudiar massa anys per llicenciar-se 
i les universitats no tenen els al·licients adequats 
per ser emprenedores. 

El Govern català ha de donar suport actiu a 
l’àrea metropolitana. L’àrea metropolitana no 
suposa cap amenaça per a Catalunya, sinó que 
és l’única manera que Catalunya tingui èxit.

El turisme de baixa qualitat s’hauria d’anar 
substituint per activitats de nivell alt, incloent-hi 
el turisme d’alta qualitat. Alguns dels aspectes 
del turisme de baixa qualitat ja no són necessa-
ris, com ho eren fa trenta anys. No obstant això, 
Barcelona ha de continuar essent una gran des-
tinació turística, però ho ha de ser per motius 
culturals, educatius, empresarials, comercials i 
de presa de decisions. 

Cal acordar un pla únic per al futur de Barcelo-
na. Encara existeixen massa iniciatives i activi-
tats independents. 

Comença una nova fase moderna de creixement 
i desenvolupament per a la ciutat metropolita-
na. Necessita un mapa, una brúixola i un far. 
Els municipis metropolitans han d’actuar com 
un vaixell en mars agitats, no com una selec-
ció dispar de naus que van totes en direccions 
diferents.

Greg Clark, consultor de l’OCDE i de l’Urban Land Institute



l Teach First és una organització sense ànim de 
lucre i independent, creada el 2002, que ha po-
sat en marxa un programa educatiu i social l’ob-
jectiu del qual és atreure els millors estudiants 
universitaris i d’escoles de negoci de prestigi i 
oferir-los la possibilitat d’ensenyar durant dos 
anys a escoles de secundària en zones desafa-
vorides en les quals el rendiment escolar estigui 
per sota de la mitjana. 

El procés de selecció dels candidats a formar 
part d’aquesta iniciativa no es basa només en 
criteris acadèmics, sinó que se’ls demana també 
que tinguin altres habilitats: capacitat de lide-
ratge, de resistència, d’empatia, actitud positi-
va, capacitat de treball en equip, coneixement 
de la matèria i una coincidència plena amb la 
filosofia del Teach First. Es valora especialment 
el lideratge social. 

Els factors que fan atractiva aquesta iniciativa i 
que contraresten la tendència natural dels post-
graduats a treballar en l’empresa privada són 
els següents:

•  •  L’impacte que poden tenir en altres persones 
(nens amb pocs recursos econòmics i escàs 
rendiment escolar).

•  •  La formació rebuda: no només com a desen-
volupament personal, sinó també perquè mi-
llora la seva capacitat professional en àmbits, 
com el de la comunicació.

•  •  El període de temps és curt: només dos anys. 
Passat aquest temps, poden decidir continuar 
o canviar la trajectòria professional i dedicar-
se a una altra activitat.

•  •  Sentir-se part d’un equip de prestigi, el Teach 
First. La pertinença a aquest col·lectiu mereix 
el respecte de la societat en general.

•  •  Els participants en aquest programa obtenen 
la titulació de màster, que constarà en el seu 
curriculum vitae i que els permetrà també do-
nar classes a l’empresa.

Segons l’estudi presentat a la reunió per Felipe 
Morenes, promotor de Teach First a Espanya, 
aquest programa (ExE, Ensenyar a Educar) es 
podria implantar amb èxit al nostre país, com 
ja s’ha fet en altres països amb característiques 
similars, per exemple, Alemanya.
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una iniciativa interessant per a l’educació secundària  una iniciativa interessant per a l’educació secundària  
a Catalunyaa Catalunya

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona va organitzar conjuntament amb el 
Cercle d’Economia una sessió de treball a la qual es va convidar el responsable  
del Departament d’Operacions del Teach First a Londres, Brett Wigdortz,  
perquè expliqués en què consisteix aquesta programa i l’experiència al seu país.

A la reunió van participar representants de l’Administració públicaA la reunió van participar representants de l’Administració pública
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n un nou context mundial globalitzat és fona-
mental el paper de les escoles de negoci en la 
internacionalització de l’àrea metropolitana i en 
l’atracció i retenció de talent. Cal expandir les nos-
tres fronteres econòmiques més enllà dels territo-
ris tradicionals (la Unió Europeu i Amèrica Llatina) 
i augmentar la nostra presència als Estats Units, 
l’Europa de l’Est i als països de l’Àsia-Pacífic.

Per poder accedir a aquests mercats emergents 
és necessari que les empreses disposin dels 
directius adequats, ben formats, nacionals o 
procedents d’altres països, que hagin escollit 
Barcelona per estudiar. Les escoles de negoci 
catalanes tenen un paper destacat en l’atracció 
de talent emprenedor i directiu d’altres països 
i en la facilitació de la seva inserció en el teixit 
empresarial català. 

El procés d’internacionalització de les escoles de 
negoci catalanes s’ha basat en tres fases:

1.  Enfortir la posició competitiva en l’en-
torn local, gràcies a acords de col·laboració 
amb escoles estrangeres de prestigi i el su-

port al professorat propi per realitzar estudis 
doctorals a l’estranger.

2.  Atreure estudiants internacionals establint 
l’anglès com a idioma d’impartició dels post-
graus, la projecció internacional de Barcelona 
i l’obtenció d’acreditacions internacionals.

3.  Competir amb les millors escoles de ne-
goci internacionals, gràcies a la internacio-
nalització del claustre de professors, la inno-
vació continuada en l’oferta de programes, 
el fort compromís amb la recerca i la seva 
potenciació, el desenvolupament d’una xarxa 
internacional d’antics alumnes i la construc-
ció de marca a escala internacional.

Els MBA que ofereixen les escoles de negoci ca-
talanes han contribuït en gran mesura a aquesta 
internacionalització. Barcelona ocupa actual-
ment la tercera posició en l’àmbit europeu
(vegeu taula annexa). A més, un percentatge signi-
ficatiu, i a l’alça, d’aquests estudiants decideixen 
quedar-se, un cop acabada la seva formació, a 
Catalunya o a Espanya bé per treballar a una em-
presa catalana o bé per crear el seu propi negoci.

Barcelona, referent internacional 
en estudis de postgrau
en direcció d’empreses i formació continuada per a directius

Segons un article elaborat per Xavier Mendoza, doctor en ciències econòmiques 
i empresarials de la UB i director general associat d’Esade, publicat en la revista 
Paradigmes (desembre 2008), Barcelona ocupa una de les primeres posicions 
internacionals pel que fa als estudis de postgrau en direcció d’empreses i formació 
continuada per a directius gràcies a la qualitat i la diversitat de la seva oferta.

E

ÀREA METROPOLITANA TOTAL D’ESTUDIANTS ESCOLES 
MBA matriculats MBA internacionals 

París 1.254 1.090 INSEAD (6), HEC-París (18)
Londres 735 674 London Business School (2), Imperial College (35),  

Universitat de City-Cass (41)
Barcelona 729 569 IESE (11), ESADE (21), EADA (95)
Madrid 365 332 Instituto de Empresa (8)
Rotterdam 220 211 Universitat de RSM Erasmus (34)
Oxford 215 202 Universitat d’Oxford-Said (19)
Leeds 198 183 Universitat de Leeds (48)

Bradford/Tias Nimbas (53)
Manchester 182 164 Manchester Business School (22)
Cambridge 150 135 Universitat de Cambridge-Judge (10)

Ginebra 90 87 IMD (14)

(entre parèntesis, la posició global al rànquing del Financial Times)

Principals àrees metropolitanes europees per atractivitat d’estudiants internacionals  
en programes MBA inclosos en el rànquing del Financial Times, 2008



al com s’esmenta en el resum executiu d’aquest 
informe: «Quan a la crisi energètica i a la medi-
ambiental se suma la crisi del model econòmic, 
hem de comprendre que aquestes tres crisis són 
en realitat la manifestació d’una crisi més gran: 
el nostre model de desenvolupament ha de ser 
revisat perquè pugui ser sostenible en el futur, 
socialment, econòmicament i mediambiental-
ment.»

El treball s’estructura en tres grans capítols:

•  •  En el primer es fa un repàs de com altres me-
tròpolis afronten aquest repte; per exemple, 
Nova York, Portland, Londres, Friburg i Esto-
colm. 

•  •  La segona part està dedicada al coneixement 
dels marcs nacional, autonòmic i local per a 
les possibles accions a emprendre. S’hi afegeix 
també una consideració sobre la prospectiva 
en tecnologia energètica en l’horitzó 2030. 

•  •  La darrera part identifica les àrees, i el tipus 
d’intervencions, en què pot destacar l’àrea 
metropolitana de Barcelona (arquitectura sos-
tenible, biotecnologies, tecnologies energè-
tiques, cooperativisme, etc.) i com aquestes 
àrees es poden enfocar cap a la resolució dels 
reptes mediambientals, socials i econòmics. 

Quant a les possibles intervencions en àmbits 
diferents, s’assenyalen les següents: 

•  •  Transport: un sistema que combini les no-
ves tecnologies en la motorització (híbrids, 
motors elèctrics) amb sistemes que permetin 
tenir cotxe només quan es necessiti o bé com-
partir el seu ús per augmentar el percentatge 
d’ocupació; d’aquesta manera el vehicle pri-
vat seria més eficient.

•  •  Edificació: auditories energètiques com a 
primer pas per millorar l’eficiència del sector. 
Probablement caldrà la rehabilitació de cons-
truccions antigues per adequar-les als criteris 
més exigents de l’arquitectura sostenible del 
futur.

•  •  Coordinació: els organismes amb competèn-
cies en els sectors energètics i mediambientals 
no només s’haurien de coordinar i haurien de 
cooperar entre ells, sinó que també haurien 
de transmetre als ciutadans tota la informació 
rellevant que puguin obtenir per oferir possi-
bles vies d’innovació a la iniciativa privada.

• • Identitat: Barcelona i la seva àrea metropoli-
tana han de reinventar-se i convertir-se en un 
referent. A diferència d’altres impulsos que en 
el passat han servit per avançar, ara els canvis 
que es requereixen han de ser més orgànics, 
menys dirigits, menys homogenis i millor ajus-
tats a les diferents realitats locals. L’era dels 
«megaprojectes» probablement haurà de dei-
xar pas a l’era dels «eixams d’iniciatives».

•  •  Cicles materials: un dels principis d’una sos-
tenibilitat forta és el de tancar els cicles ma-
terials. Això no solament vol dir que sempre 
que sigui possible s’han de convertir de nou 
els residus en productes, sinó que cal procu-
rar també acostar en l’espai els processos; per 
exemple, el transport a llarga distància és el 
factor que més empitjora els índexs de sos-
tenibilitat.

La revisió dels models energèticsLa revisió dels models energètics
com a estratègia de desenvolupament futur com a estratègia de desenvolupament futur 

Un equip d’experts de la Universitat de Barcelona, liderat pel Dr. Mariano Marzo, ha 
elaborat l’informe per encàrrec del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. L’objectiu 
d’aquest estudi és identificar aquells elements que, en l’àmbit local, poden incidir en 
el model energètic del territori metropolità i facilitar així als òrgans competents la 
implementació de les polítiques més adients per a un desenvolupament sostenible.
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Les comissions que estan pendents de consti-
tució són:

•  Emprenedors a Barcelona, coordinada per 
Christopher Pommerening

•  Fons de Capital, coordinada per Jorge Lucaya

•  Alimentació

Els motius pels quals s’han constituït aquestes 
comissions són els següents:

•  El PEMB considera que generar un debat so-
bre els valors és propi de societats avançades 
madures, amb un cert nivell de benestar i de 
projecció internacional, com és la societat bar-
celonina. Aquest debat està relacionat amb la 
visió de futur que es vol per a la ciutat, amb la 
necessitat d’intensificar la implicació de la ciu-
tadania i amb la definició de la pròpia marca 
i la seva projecció internacional. Els objectius 
de la Comissió de Valors són, doncs, iden-
tificar els valors que s’han d’associar al nou 
escenari que es vol per al 2020 i discernir si 
els valors del passat són vàlids per a aquesta 
visió de futur. 

•  La Comissió de Sostenibilitat pretén definir 
un model que permeti gestionar la transició 
cap a sistemes energètics urbans més sos-

tenibles. Tot i que actualment Barcelona no 
pot ser un referent global en aquest camp –ja 
molt desenvolupat en els països nòrdics–, sí 
que ho pot ser entre les ciutats de les zones 
més càlides. L’objectiu específic de la comissió 
és identificar un model sostenible d’organit-
zació i gestió propi de l’AMB.

•  La salut i la medicina s’estan convertint en un 
dels grans reptes del segle XXI. Quin es el valor 
que Barcelona pot oferir en aquest ampli sec-
tor d’activitat i què cal fer per ser un referent 
mundial en alguna de les seves parts específi-
ques, constitueixen els eixos de la Comissió 
de Biorecerca i Medicina Translacional. Es 
tracta de facilitar la translació dels avenços en 
recerca sobre la salut de les persones i l’apli-
cació generalitzada de les noves tecnologies i 
dels nous sistemes d’atenció mèdica. L’atracció 
de talent mundial, la docència, el finançament 
(capital de risc), la visió empresarial en la ges-
tió de la salut i dels projectes de recerca són 
alguns dels subtemes d’aquesta comissió. 

•  Pel que fa a l’arquitectura i a l’urbanisme, la 
gran aportació que pot fer Barcelona és la 
definició d’un model propi més humanista, 
sostenible i respectuós amb els sentiments i 
emocions de les persones. Aquest és el repte 

La Comissió de Prospectiva 
del PEMB impulsa noves línies 
d’actuació
La Comissió de Prospectiva –espai principal del Pla quant a generació d’idees– ha 
constituït onze comissions noves. Més de seixanta persones de diferents àmbits 
aporten el seu talent i idees per al nou projecte de l’àrea metropolitana de 
Barcelona.

Les comissions constituïdes fins al moment són:

Comissió Coordinador Membres

Administració Pública Emili Cuatrecasas 16
Arquitectures de Transferència Carles Ferrater 10
Joves Arquitectes Borja Ferrater i Jorge Vidal 19
Barcelona, Ciutat Sostenibilista Ramon Folch 9
Valors BCN Ricard Fornesa 10
Recerca i Medicina Translacional Joan Rodés 17
S’estructura en quatre grups de treball: 1. Empreses  2. Recerca  3. Activitats Públiques  4. Investigadors
Medicina Privada i Innovació Josep Baselga 21
Cultura i Indústries Creatives Maria Reig 13
Productors i Operadors d’Arts Escèniques Toni Albaladejo 16
Disseny i Indústria Ramon Prat 11

Esdeveniments Esportius Albert Agustí 4



que es planteja la Comissió d’Arquitectures 
de Transferència. El model que es proposa-
rà té moltes raons per néixer a Barcelona: pel 
fet de ser una ciutat d’escala petita entre les 
grans metròpolis mundials, pel seu caràcter 
mediterrani i pel mateix interès de la ciutat en 
aquests temes. És important remarcar la im-
portància del tema: l’arquitectura d’una ciutat 
defineix la facilitat i comoditat per viure-hi i 
fer-hi negocis. Per tant, defineix gran part del 
seu atractiu. 

•  Un dels eixos principals per transformar Bar-
celona en una de les ciutats més interessants 
del món és intensificar la cooperació de les 
seves indústries creatives, per afavorir tant 
el seu desenvolupament com la generació 
de noves. Un excés de tràmits i la diversitat 
d’administracions poden obstaculitzar aquest 
objectiu i afectar l’emprenedoria cultural cre-
ativa. La cultura és un sector econòmic im-
portant, també en termes de PIB. Així mateix, 
és un factor d’atracció de talent, de turisme 
i d’inversions. La qualitat de l’oferta cultural 
és un element cabdal per potenciar o reduir 
l’atractiu de les ciutats. D’altra banda, l’oferta 

cultural és també un element bàsic per pro-
moure la creativitat com un dels valors soci-
als amb què Barcelona es vol identificar ple-
nament. Aquests són alguns dels temes que 
es treballen des de la Comissió de Cultura i 
Indústries Creatives, i també d’una manera 
més específica dins el Grup de Productors i 
Operadors d’Arts Escèniques.

•  L’esport és un sector important, tant pels va-
lors intrínsecs que aporta com per les siner-
gies que genera amb altres sectors estratè-
gics, com la medicina esportiva o la nutrició. 
Barcelona n’és un referent destacat, si més 
no a escala europea. La Comissió d’Esdeve-
niments Esportius ha de definir les orienta-
cions de la ciutat per potenciar aquest sector 
com una de les seves marques identitàries. 
Explicar la seva vinculació amb els valors que 
projecta l’esport, identificar les tendències 
que es produeixen en aquest sector i propo-
sar mesures concretes en els camps dels es-
deveniments esportius, en l’educació en l’es-
port, en la pràctica esportiva i en les activitats 
associades, són els objectius que es proposa 
desenvolupar aquesta subcomissió.
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a presentació del programa «Do it in Barce-
lona» es va efectuar el passat mes d’agost, a 
càrrec del tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi 
William Carnes, i de la directora general de Bar-
celona Activa, Anna Molero.

Aquest programa s’adreça a persones amb 
alta qualificació i visió global, residents a al-
tres ciutats i interessades a trobar un indret on 
desenvolupar el seu projecte personal i profes-
sional. «Do it in Barcelona», a través del web 
www.barcelonactiva.cat/doitinbcnwww.barcelonactiva.cat/doitinbcn, actua de 
porta d’entrada del talent individual i el distri-
bueix cap a serveis concrets oferts per diferents 
institucions de la ciutat. Segons va destacar Jordi 
William Carnes, «l’objectiu d’aquesta iniciativa 
per atreure talent estranger és acompanyar la 
gent que ve de fora i ajudar-los a concretar els 
seus projectes».

El programa es posarà en marxa en dues fases; 
una primera, actualment en funcionament, 
que desenvolupa els itineraris adreçats a les 
persones emprenedores i a les interessades a 
fer recerca, i una segona fase, que se sumarà 
a l’anterior, orientada als professionals quali-
ficats amb voluntat de desenvolupar la seva 
carrera professional a Barcelona i a llicenciats 
i llicenciades universitaris interessats a comple-
tar els seus estudis de màster i postgrau.

Pel que fa a l’itinerari per emprendre a Barce-
lona, «Do it in Barcelona» ofereix un conjunt 
de continguts i eines pensades per donar su-
port a l’usuari en el procés de creació del seu 
projecte empresarial. Des del passat mes de 
setembre estan en marxa sessions informatives 
en anglès per introduir l’emprenedor estranger 
a les principals formes jurídiques empresarials, 
els tràmits a fer per constituir l’empresa i els 
canals de cerca de finançament.

Quant a l’itinerari de recerca a Barcelona, el 
programa posa a disposició de l’investigador 
una guia informativa de suport sobre el siste-
ma català de ciència i tecnologia, una borsa 
de treball per a investigadors, un cercador de 
recursos de finançament i un servei d’atenció 
personalitzada sobre qüestions relacionades 
amb la mobilitat de l’investigador.

A fi de donar a conèixer la iniciativa, s’ha en-
degat un pla de difusió per instal·lar estands 
informatius «Do it in Barcelona» en esdeveni-
ments estratègics de la ciutat per a la captació 
de talent internacional. Alguns exemples d’ini-
ciatives en què «Do it in Barcelona» ha tingut 
ja presència són l’EO Barcelona University, la III 
Setmana Mediterrània de Líders Econòmics, el 
World Architecture Forum, el BcnNetworking 
Day o la Global Entrepreneurship Week.

El programa «Do it in Barcelona» El programa «Do it in Barcelona» 
impulsa la promoció d’atracció impulsa la promoció d’atracció 
de talent estranger a la ciutatde talent estranger a la ciutat
En els darrers anys, la ciutat de Barcelona s’ha posicionat com un nucli creatiu i 
innovador, i viver de talent i projectes emprenedors. Fruit d’aquest dinamisme neix 
el programa «Do it in Barcelona», una iniciativa per promoure l’atracció de talent 
d’arreu del món cap a la nostra ciutat, duta a terme per l’ajuntament a través de 
Barcelona Activa, i amb la col·laboració de la Fundació Catalana per la Recerca i 
la Innovació, per tal de donar cabuda al talent emprenedor, creatiu i investigador 
estranger a Barcelona. 
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La logística, sector estratègic per a una economia globalLa logística, sector estratègic per a una economia global

Resum de la 6à jornada tècnica del PEMBResum de la 6à jornada tècnica del PEMB

Aquesta publicació recull les intervencions dels dos experts 
europeus convidats a la sisena jornada tècnica del PEMB: 
Theo Notteboom, president de l’Institut de Transport i 
Gestió Marítima de la Universitat d’Anvers, i Peter W. De 
Langen, Advisor Corporate Develoopment del Port de Rot-
terdam. Ambdós van destacar el creixement que s’ha produït 
en els darrers anys en el sector logístic, les causes i les con-
seqüències produïdes en els seus països d’origen (Holanda i 
Bèlgica). 

També s’ha inclòs el resum de la intervenció del president de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona, Jordi Valls. 

Una de les conclusions més importants a què es va arribar en 
aquesta jornada va ser que Barcelona reuneix les condicions 
necessàries per convertir-se en un important clúster logístic, 
ja que disposa de grans infraestructures com el port, l’aero-
port, zones logístiques, etc., està a prop de les rutes maríti-
mes amb més tràfic d’Europa, ocupa una situació geogràfica 
estratègica a la Mediterrània i està connectada amb terminals 
logístiques de l’interior. 

Aquest context contribueix positivament al posicionament de 
Barcelona com a referent a la Mediterrània.
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Amb el suport de:

Entitat patrocinadora:

Jordi HereuJordi Hereu
Alcalde de Barcelona i president del Consell General 

Jordi William CarnesJordi William Carnes
Tinent d’alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Barcelona i president de la 
Comissió Delegada 

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


