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Metròpoli resilient 
 
Emergència climàtica i ambiental 
MR.1.1. Coordinació per l’adaptació 
Quina és la coordinació necessària per a l’impuls de l’acció metropolitana per la adaptació al canvi 
climàtic i als riscos associats? 
 
MR.1.2. Transició en model de mobilitat 
Com es pot afrontar la mitigació del canvi climàtic a través de la transició cap a una mobilitat 
sostenible? 
 
MR.1.3.  Estils de vida i consum 
Quines són les formes de viure i consumir que ajuden a la reducció de la petjada de carboni i altres 
contaminants ? 
 
MR.1.4. Renaturalització 
Com es poden renaturalitzar les ciutats a través de la biodiversitat i la integració de la infraestructura 
blava i verda i els serveis ecosistèmics en la quotidianitat metropolitana?  

 
Territori saludable 
MR.2.1. Ciutat dels 15 minuts 
Quines actuacions cal abordar per tal de traslladar la ciutat dels 15 minuts, als diferents teixits 
metropolitans mitjançant estratègies de densificació i/o esponjament segons la densitat del territori? 
  
MR.2.2. Infraestructures nova mobilitat 
Com cal abordar la reforma de les infraestructures del transport per tal de fer les més adients per als 
transports col·lectius, la multimodalitat i els desplaçaments quotidians? 
 
MR.2.3. Agricultura de proximitat 
Com potenciar els espais de producció agrària de proximitat i la seva vinculació amb el comerç de 
barri i amb projectes d’emergència alimentària? 
 
MR.2.4. Entorn vital saludable 
Com desenvolupar habitatges de qualitat i dotar-los dels serveis necessaris per a desenvolupar una 
vida saludable?  
 
MR.2.5. Capacitat de resposta urgent 
Quina és la coordinació necessària per tal de reforçar el sistema d'espais polivalents disponibles per 
a la resposta d'urgència davant riscos i emergències inesperades o de gran magnitud? 
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Metròpoli cohesionada 
 
 

Habitatge i reconeixement de drets 
MC.1.1. Habitatge assequible 
Com disposarem d’habitatge digne, adequat i assequible articulant, alhora, una metròpoli 
territorialment cohesionada? 
 
MC.1.2. Subministraments bàsics 
Com avancem en la reconstrucció col·lectiva de l‘aigua i l’energia com a drets bàsics? 
 
MC.1.3. Garantia de rendes 
Com podem complementar el reconeixement de drets bàsics amb un sistema de rendes garantides 
des de l'àmbit metropolità? 
 

 

Equilibri i integració territorial 
MC.2.1. Transport públic universal 
Quins són els elements clau per assegurar que la població metropolitana tingui accés a un transport 
públic adaptat a les trajectòries quotidianes? 
 
MC.2.2. Regeneració de barris 
Quin tipus d’actuacions afavoreixen la integració social i urbanística entre barris metropolitans? 
 
MC.2.3. Sistema d’equipaments 
Com generem mecanismes d'equilibri territorial dels equipaments entre municipis metropolitans amb 
independència de la seva capacitat pressupostària? 
 

 
Equitat social en contextos canviants 
MC.3.1.Activació de xarxes comunitàries 
Quins espais de participació i xarxes comunitàries poden acollir i donar oportunitats a la població de 
la metròpoli? 
 
MC.3.2. Inclusió digital 
Com fer que la digitalització esdevingui una font de cohesió social i d'oportunitats per a tothom? 
 
MC.3.3. Valorització de les cures 
Quins canvis ha de tenir el sistema de cures per ser reconegut com un treball essencial i respondre a 
les noves realitats de l'envelliment poblacional? 
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Metròpoli pròspera 
 
 
Innovació i coneixement 
MP.1.1. Digitalització del comerç 
A partir de quins mecanismes aconseguim una transició de l’ecosistema comercial, que impulsi un 
posicionament amb l’e-commerce? 
 
MP.1.2. Laboratori de mobilitat urbana 
Com articulem mecanismes que aconsegueixin que Barcelona esdevingui el laboratori europeu de la 
nova mobilitat urbana? 
 
MP.1.3. Hubs d’innovació 
Com aprofitem i potenciem els hubs d’innovació per consolidar el lideratge d’empreses 
emprenedores en innovació a l’RMB? 
 
MP.1.4. Ecosistema bio 
De quines maneres podem reforçar i consolidar l’ecosistema bio (indústria, recerca, spin-offs)?  
 
MP.1.5. Centres de recerca d’excel·lència 
Com aprofitem els centres de referència actuals i futurs (BSC, ICFO, Sincrotró) per a que 
esdevinguin líders a nivell europeu? 
 
 

Ocupació inclusiva i de qualitat 
MP.2.1. Transició indústria de l’automòbil 
Com podem generar una transició de la indústria del automòbil que sigui sostingut i generi ocupació 
de qualitat? 
 
MP.2.2. Construcció sostenible 
De quina manera podem aconseguir generar una construcció verda: innovació, circularitat i transició 
energètica? 
 
MP.2.3. Treball en l’economia verda 
Quines estratègies poden ajudar-nos a consolidar un capital humà adaptat a la nova economia 
verda? 
 
MP.2.4. Reequilibri turístic 
Quines estratègies i/o accions ens poden ajudar a reenfocar l’activitat turística per a que esdevingui 
diversificada, descentralitzada i desestacionalitzada de l’oferta? 
 
MP.2.5. Qualitat de l’ocupació en turisme 
Com es pot arribar a generar un pacte social sobre qualitat ocupacional en el sector turístic a l’RMB? 
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MP.2.6. Finançament sector creatiu 
És possible trobar noves vies de finançament estable per a les activitats creatives (finançament 
públic directe, mecenatge i ingressos propis)? 
 
MP.2.7. Nou talent creatiu 
Quines noves fórmules poden ajudar-nos perquè artistes i creatius consagrats/des puguin 
acompanyar el talent creatiu jove? 
 
MP.2.8. Fàbriques de creació 
És possible revisar el model de fàbriques públiques de creació? 
 

 

Reequilibri territorial 
MP.3.1. Polígons d’activitat econòmica 
Com aconseguim transformar els polígons per a que esdevinguin verds, digitalitzats i que potenciïn 
l’economia circular?  
 
MP.3.2. Distribució de seus corporatives 
De quina manera podem potenciar la distribució d’espais de grans corporacions (públiques i 
privades) de treball al territori? 
 
MP.3.3. Pols territorials descentralitzats 
Quines estratègies poden ajudar a articular la generació d’una xarxa de centres distribuïts per l’RMB 
en activitats diverses amb visió 2030? 
 
MP.3.4. Innovació i emprenedoria 
Quins mecanismes ens poden ajudar a impulsar la innovació i l’emprenedoria dins de l’RMB? 
 
MP.3.5. Reconversió centres comercials 
Quins usos potencials podem trobar per al futur d’alguns grans centres comercials de l’RMB? 
 
MP.3.6. Nous espais d’activitat econòmica 
Com aconseguim que el futur dels espais arquitectònicament singulars es transformin per acollir 
activitat econòmica innovadora? 
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Metròpoli intel·ligent 
 
 

Innovació social i tecnològica 
MI.1.1. Laboratoris ciutadans 
Com podem fer ús dels laboratoris ciutadans per a que ens ajudin a construir un model de metròpoli 
inclusiu, de pertinença i de comunitat? 
 
MI.1.2. Pols d’innovació metropolitans 
De quina manera articulem els pols d’innovació que, a partir d’activitats intensives en coneixement, 
puguin respondre a múltiples problemes de la societat? 
 
MI.1.3. Sensorització 
Quines estratègies de sensorització del territori ens poden ajudar a millorar l’eficiència i donar 
resposta als reptes actuals (sostenibilitat, transparència, etc...)? 
 
MI.1.4. Innovació distribuïda 
De quina manera podem aprofitar i detectar la innovació en àmbits no vinculats a pols tecnològics i 
grans empreses? 
 
MI.1.5. Innovació per la sostenibilitat 
Com donem resposta als reptes lligats al desenvolupament sostenible de la metròpoli a partir 
d’impulsar la innovació? 
 
 

Cultura, coneixement i diversitats 
MI.2.1. Cultura i ODS 
Com podem fer ús de la cultura per a que aquesta sigui catalitzadora dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS)? 
 
MI.2.2. Projectes culturals metropolitans 
Quins projectes culturals compartits ens poden ajudar a consolidar una identitat metropolitana? 
 
MI.2.3. Cultura i valors 
Quins nous referents positius ens poden ajudar a promoure la diversitat, la igualtat i el plurarisme  
com a riquesa d’una societat? 
 
MI.2.4. Cultura accessible 
Com afavorir que la ciutadania participi en la cultura i el coneixement, perquè l’accés no es limiti a 
minories? 
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Humanisme tecnològic 
MI.3.1. Capacitació tecnològica 
Com aconseguim capacitar tecnològicament a la població sense deixa ningú enrere? 
 
MI.3.2. Transparència digital 
De quina manera  els mecanismes de transparència poden combatre els biaixos i recuperar la 
confiança de la ciutadania? 
 
MI.3.3. Democràcia digital 
Com podem adequar el funcionament de la democràcia a la nova realitat a la quarta revolució 
industrial (democràcia 4.0)? 
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Metròpoli multinivell 
 
 

Governança metropolitana 
MM.1.1. Debat polític efectiu 
Com plantegem i articulem políticament un debat efectiu sobre la governança de la regió 
metropolitana de Barcelona? 
 
 

Participació 360º 
MM.2.1. Participació multinivell 
Com combinar la participació a escala local amb participació a escala metropolitana? 
 
MM.2.2. Participació inclusiva 
Com assegurar que els processos de participació incorporin totes les veus i que contemplin el dia a 
dia de les persones? 
 
 

Innovació a les polítiques 
MM.3.1. Innovació i generació de dades 
Com definim una estratègia d’innovació i generació de dades a escala metropolitana que reforci 
l’elaboració i implementació de polítiques integrals? 
 
 

Identitats territorials i consciència metropolitana 
MM.4.1. Construcció consciència metropolitana 
Com posar en valor els diferents elements que contribueixen a la construcció de consciència 
metropolitana? 
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Metròpoli oberta 
 
 
 

Identitat i marca metropolitana 
MO.1.1. Coordinació promoció internacional 
Quina és la coordinació estratègica de la promoció internacional de l’RMB almenys de les entitats 
públiques o para-públiques? 
 
MO.1.2. Coneixement realitat metropolitana 
Com es pot enfortir el coneixement del territori, la societat, la població i l’economia de l’RMB? 
 
MO.1.3.  Distribució territorial d’equipaments 
Quins són els elements a promoure per a que, en futures decisions d’ubicació d’equipaments o seus 
d’àmbit metropolità o suprametropolità, s’atengui a un major equilibri territorial? 
 
 

Diplomàcia metropolitana 
MO.2.1. Diplomàcia científica i cultural 
De quina manera cal impulsar el hub de diplomàcia científica i tecnològica metropolitana a partir de 
les experiències existents i replicar-ho en un hub de diplomàcia cultural? 
 
MO.2.2. Col·laboració públic-privada 
Com assolir una col·laboració público-privada per a l’atracció d’organismes internacionals amb una 
clara prioritat en la repercussió econòmica, social, científica i diplomàtica per al territori i en 
concordança amb els principals àmbits d’influència prioritaris per a l’RMB? 
 
MO.2.3. Xarxes de ciutats 
De quina manera cal reordenar i actualitzar la participació a xarxes de ciutats per part dels diferents 
municipis i institucions de l’RMB, fent confluir de manera coherent les àrees de treball de les xarxes 
de les que se sigui membre amb els àmbits d’influència prioritaris en aquesta estratègia? 
 
MO.2.4. Formació en diplomàcia de ciutats 
Quines són les línies d’actuació que cal engegar per a posicionar Barcelona com un lloc pioner on 
formar-se en diplomàcia de ciutats? 
 
 

Capitalitat i àmbits d’influència 
MO.3.1. Corredor mediterrani 
Quines són les actuacions a portar a terme per a impulsar un corredor mediterrani comercial, 
econòmic, ambientalment sostenible? 
 
MO.3.2. Aeroport 
Com consolidar l’Aeroport de Barcelona - El Prat. Josep Tarradellas com a hub de connectivitat de 
mitjana i llarga distància en el context actual? 
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Recirculació de talent 
MO.4.1. Integració persones nouvingudes 
Com garantir un entorn real d'integració i desenvolupament per a les persones que veuen la 
metròpoli com un lloc per al seu projecte? 
 
MO.4.2. Talent d’alta qualificació 
Com desenvolupar la xarxa Barcelona Alumni amb una visió de regió metropolitana i per afegir talent 
altament qualificat d’altres disciplines del coneixement? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


