ÀMBIT TERRITORIAL

PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA
El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada sense ànim de lucre promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) - de la qual formen
part algunes de les instituciones econòmico-socials més rellevants de la metròpolis: Aeroport de Barcelona,
Cambra de Comerç de Barcelona, Cercle d’Economia, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Consorci de
la Zona Franca, Fira de Barcelona, Foment del Treball Nacional, Port de Barcelona, Unió General de
Treballadors i Universitat de Barcelona.
Està Integrat pels trenta-sis municipis de l’àrea metropolitana, més de 200 entitats econòmiques, socials i
culturals que formen part del seu Consell General així com per altres administracions que operen en el
territori.
INSTITUCIONS PROMOTORES
Àrea Metropolitana de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Aeroport de Barcelona
Cambra de Comerç de Barcelona
Cercle d’Economia
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
Fira de Barcelona
Foment del Treball Nacional
Port de Barcelona
Unió General de Treballadors
Universitat de Barcelona

Contacte PEMB: Telf. 93 318 70 51
Correu electrònic: plaestrategic@pemb.cat
Pàgina web: www.pemb.cat

El PEMB és un instrument per identificar les necessitats i potencialitats del territori a mig termini,
preveure les tendències i amenaces i fer propostes per afrontar el futur en les millors condicions.
Segueix un metòde i filosofia de treball basat en:
 Promoure la participació de tots els actors implicats
 Fer possible el consens entre interessos divergents
 Prioritzar decisions
 El lideratge compartit

Els objectius del PEMB es plasmen en l’aprovació dels plans estratègics metropolitans. Actualment, està
en procés d’elaboració el nou pla estratègic, en l’horitzó 2025.
Ada Colau, presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i alcaldessa de Barcelona, presideix
l’Associació; Janet Sanz és la presidenta de la Comissió Executiva i Oriol Estela és el coordinador general
del PEMB.

ETAPES DEL PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA
PRIMERA ETAPA
Pla estratègic i social de Barcelona
Tercer Pla Estratègic
- Consolidació de les
grans iniciatives del
1r Pla
- “Ciutat del Coneixement”

Primer Pla Estratègic
- El 1988 es crea l’AssocIació
- Grans projectes de renovació
de la ciutat olímpica
- Gran implicació de les
organitzacions socials

1990

SEGONA ETAPA
Pla estratègic metropolità

1994

1999

Segon Pla Estratègic
- Consolidació de la presència
internacional de la ciutat

Revisió del Pla Estratègic
Metropolità
- Primera avaluació
sistemàtica del Pla

2003

2007

Barcelona Visió 2020
- Voluntat de consolidació
com a metròpolis global

2010

TERCERA ETAPA
Govern metropolità
PLA ESTRATÈGIC 2025
(en procés d’elaboració)
Nova etapa del Pla:
- Nou context econòmic i social
- Pla Europa 2020
- Creació de l’AMB

2014- 2017

Primer Pla Estratègic Metropolità
- El 2000 el Pla esdevé metropolità
- Canvis importants en l’organització i la governança

NOU PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ, 2025
L’elaboració del nou pla estratègic respon a la necessitat d’adaptar-se als canvis d’entorn dels darrers anys: (a) els efectes de la llarga i profunda crisi amb
l’increment de les desigualtats; (b) l’aparició de noves estratègies de creixement en l’àmbit europeu (Europa 2020-RIS3), i (c) nou context institucional, amb la
creació de l’AMB.
Com a punt de partida per al procés de reflexió i debat, el març de 2014 es va redactar un primer Document de Bases. Aquest document es va complementar
amb una vintena de papers de diagnosi i va ser debatut pels òrgans del Pla i la Comissió Assessora que es va constituir a aquests efectes.
Després d’una fase d’aprofundiment en workshops i seminaris, es preveu un procés de debat participatiu a partir de la primavera de 2016. Les conclusions
d’aquests workshops, seminaris i debats, s’integraran en la versió definitiva del pla estratègic metropolità 2025 que es preveu presentar a començament del
2017.

