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VISIÓ DEL PEMB

El PEMB és l’espai on es posen sobre la 
taula, es debaten i es concerten aspectes 
de futur de la Barcelona metropolitana i 

es promou la implicació institucional i 
ciutadana per assolir les fites compartides 

que se’n derivin



VISIÓ DEL PEMB

El PEMB és l’espai on es posen sobre la 
taula, es debaten i es concerten aspectes 
de futur de la Barcelona metropolitana i 

es promou la implicació institucional i 
ciutadana per assolir les fites compartides 

que se’n derivin

Des del reconeixement de les identitats locals que conformen l’àmbit
metropolità de Barcelona però tenint clar que només amb un ferm

compromís metropolità es podrá fer front als reptes que ens planteja un 
món global



MISSIÓ DEL PEMB

o proveïdor de prospectiva

o integrador i inspirador d’estratègies

o impulsor de la innovació urbana oberta

El PEMB com a:

o promotor d’acords, pactes i consensos



És un espai obert i plural: totes les opinions hi tenen cabuda; s’hi
poden abordar tots els temes rellevants; hi poden participar tots els
territoris i actors que se sentin implicats en el desenvolupament de
l’àmbit metropolità de Barcelona i els temes que s’hi tractin

1. El PEMB com a espai on construir i defensar el relat metropolità per a
temàtiques d'interès comú

2.El PEMB com a espai on escalar a l’àmbit metropolità temàtiques,
reptes i projectes d’interès dels seus membres

3. El PEMB com a espai de coordinació d’iniciatives, plataformes de
concertació o projectes metropolitans

4. El PEMB com a espai impulsor i articulador de debats i noves
polítiques metropolitanes

L’ASSOCIACIÓ



ESTRATÈGIAPROSPECTIVA
INNOVACIÓ URBANA 

OBERTA

L’ESPAI TÈCNIC DEL PLA

El PEMB és l’espai on es posen 
en comú visions sobre les 

principals tendències 
metropolitanes globals i es 

dibuixen escenaris de futur (com 
habitarem/menjarem/ens 

mourem/treballarem/etc. a 
Barcelona l’any 2030?)

El PEMB és l’espai on es 
defineixen un nombre limitat de 
reptes metropolitans clau (7-12) 
i es proposa el paper a jugar-hi 
per part dels diferents actors 

urbans (AAPP, institucions, 
empreses, organitzacions socials, 

ciutadania...)

El PEMB és l’espai on s’activen i 
coordinen els diferents 

dispositius d’innovació urbana 
que existeixen a l’àrea 

metropolitana de Barcelona per 
plantejar respostes als reptes 
metropolitans clau i als de les 

ciutats del futur en general

GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
El PEMB és un espai referent en el coneixement sobre la planificació estratègica urbana/territorial

COMUNICACIÓ
El PEMB és un espai que comunica de manera eficaç tant en el vessant intern com en l’extern
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