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Dossier de premsa 

1. El Compromís Metropolità 2030: un 
pla per a la ciutat dels 5 milions 
El Compromís Metropolità 2030, resultat del procés Barcelona Demà, és el nou pla 
estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona orientat a impulsar un nou 
model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació, que en redueixi les 
desigualtats socials i territorials i la situï com una de les metròpolis que liderin la 
lluita contra l’emergència climàtica. 

Aquest nou pla estratègic interpel·la a totes les institucions, empreses, 
organitzacions i a la societat en general de la regió metropolitana i més enllà, a 
implicar-se de manera activa en el desenvolupament de les vuit missions que el 
composen i a construir, de baix a dalt, els instruments necessaris de governança 
per a fer-ho possible.  

2. Abast: la regió metropolitana de 
Barcelona 
L’àmbit d’acció del Compromís Metropolità 2030 és la regió metropolitana de 
Barcelona. Tot i que l'RMB, en la seva definició habitual, comprèn 7 comarques: 
Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental, 160 municipis i 5.191.551 habitants (2021); en el cas del procés 
Barcelona Demà s’hi ha incorporat també la resta del territori de la Vegueria del 
Penedès, és a dir, les comarques del Baix Penedès i part de l’Anoia, arribant a un 
total de 199 municipis i 5.420.709 habitants.  

2.1. Una governança en construcció 

Una de les principals novetats d’aquest pla estratègic és que el seu territori de 
referència sigui la regió metropolitana de Barcelona. El reconeixement de què 
aquesta és l’escala natural del fet metropolità ve de lluny; de fet, des de la 
formulació dels primers documents de planejament territorial de la metròpoli, com 
ara el Pla Comarcal de 1953. 

El fet metropolità barceloní és la clau de volta de l’articulació del territori català, així 
com un element essencial del sistema urbà ibèric i europeu. Precisament, un dels 
potencials singulars del país ha estat i és la seva xarxa de ciutats, però encara 
demana la vertebració de la seva ordenació territorial. 

En aquest sentit, malgrat l’afermament econòmic, social i territorial de les 
dinàmiques metropolitanes, continuem sense disposar d’uns instruments de govern 
adequats per poder fer front als reptes que se’n deriven.  

https://barcelonadema-participa.cat/
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Tot plegat té repercussions rellevants en la prestació dels serveis, la dotació i gestió de 
les infraestructures i el finançament local, les quals es tradueixen en desigualtats 
territorials significatives, així com en l’enquistament de conflictes que tenen a veure amb 
els desequilibris en les càrregues i els beneficis de determinats projectes estratègics. A 
més a més, la projecció de la realitat metropolitana barcelonina a escala espanyola i 
internacional també se’n ressent. 

Davant d’aquesta situació, un dels objectius del Compromís Metropolità 2030 és 
contribuir a estructurar una governança metropolitana de caire col·laboratiu que superi 
les dificultats derivades de les delimitacions administratives i sàpiga adaptar-se a la 
geometria variable dels reptes. 

3. Antecedents: Barcelona Demà 
És un procés col·lectiu de debat i proposta, obert 
a les organitzacions de tot el territori metropolità i 
a les contribucions de persones expertes 
d’àmbits diversos, focalitzat en els reptes de la 
regió metropolitana de Barcelona i que, en el 
període 2020-2022, ha conduit a la definició del 
Compromís Metropolità 2030.  

Barcelona Demà tindrà continuïtat com el marc 
d’enriquiment, seguiment i revisió del Compromís 
Metropolità 2030 fins a la finalització de la seva 
vigència. 

Per a poder definir les missions, el Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona (PEMB) va organitzar 
els Cicles Metropolitans, debats amb la 
participació de diferents sectors de 
l’administració pública, l’acadèmia, empreses i 
ciutadania i mitjans de comunicació amb 
l’objectiu d’extreure’n els principals reptes de 
futur.  

Després d’un extens procés participatiu, durant 
el 2022 s’han concretat les 8 missions que 
configuren el Compromís Metropolità 2030. 
Barcelona Demà és un procés que està orientat 
a l’acció i, per tant, no es limita a formular les 
missions, sinó que el mateix procés va 
acompanyat de la gestació d’aliances i la 
incubació de projectes que permetran assolir-les. 
Ha posat en valor la diversitat de mirades sobre 
la metròpoli i els seus reptes com a requisit 
fonamental per trobar noves respostes als reptes 
comuns a les ciutats de la regió metropolitana de 
Barcelona i més enllà.  

 

https://pemb.cat/ca/barcelona-dema/
https://barcelonadema-participa.cat/processes


 
Dossier de premsa. El Compromís Metropolità 2030: una estratègia per a la ciutat dels 5 milions 

 

4. Una estratègia basada en missions 

4.1. Què és una missió? 

Durant el procés de cocreació del nou pla estratègic, el PEMB ha seguit un 
plantejament inspirat en els treballs de l’economista Mariana Mazzucato i l’Institute 
for Innovation and Public Purpose de l’University College de Londres: la innovació 
orientada a missions.  

Una missió és un objectiu transversal, ambiciós i transformador que ha de servir 
de guia per a l’actuació coordinada d’un ampli ventall d’actors (ciutadania inclosa). 
En el cas de la regió metropolitana de Barcelona, permetran impulsar i coordinar 
respostes innovadores als reptes a aquesta escala.  

El Compromís Metropolità 2030 s’ha estructurat a través de missions precisament 
perquè posen l’accent en l’acció, en els resultats i en la col·laboració multiactor i és 
l’enfocament que utilitza la Unió Europea, entre altres, per a les seves polítiques 
d’innovació i cap on dirigeix els seus fons i programes. En aquest sentit, Barcelona 
és una de les 100 ciutats europees seleccionades per la Unió Europea per realitzar 
inversions dels fons NextGenEU i esdevenir climàticament neutra l’any 2030, i amb 
aquest Compromís Metropolità també s’hi contribuirà aportant-ne la dimensió 
metropolitana. 

En el cas de la Barcelona metropolitana, el PEMB planteja amb aquest Compromís 
Metropolità 2030 que siguin també la base per a la generació de noves aliances, el 
desenvolupament de nous instruments i l’articulació de nous processos que 
permetin intervenir des d’aquest moment a escala regional. 

Definir missions, a més, permet focalitzar en aspectes estratègics implicant 
un ampli ventall d’actors (ciutadania inclosa) i promovent noves maneres de 
fer. En el cas de la regió metropolitana de Barcelona són una guia per impulsar i 
coordinar respostes innovadores a aquesta escala, en la que no existeix una 
institució de govern que tingui aquest abast territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2019/dec/missions-beginners-guide
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2019/dec/missions-beginners-guide
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4.2. Les 8 missions del Compromís Metropolità 
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5. Qui ho impulsa 
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— presidida pel president/a de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). A diferència de l’AMB, actualment l’RMB no compta amb cap ens 
de govern per impulsar i coordinar polítiques al conjunt del seu territori. Per tant, el 
PEMB exerceix el paper de complement transitori de les administracions en 
aquesta funció de coordinació, ja que les aplega a totes elles i als principals actors 
econòmics i socials metropolitans. Del PEMB, doncs, han sortit acords i propostes 
en forma de missions que conformen l’actual Compromís Metropolità 2030 i que, 
sense ser directament vinculants, poden ajudar a la presa de decisions en els 
espais on correspongui.  

Els principals promotors del Compromís Metropolità 2030 i que han estat participant 
en l’elaboració del nou pla estratègic son:  

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 

En formen part: 

 Els principals agents econòmics i socials de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, són les institucions promotores 

 Altres entitats econòmiques, socials i culturals de l'àrea metropolitana de 
Barcelona que s'han anat integrant en el pas dels anys i que formen part del 
Consell General. Actualment són més de tres-centes 

 Els trenta-sis municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona 
 Nou municipis en representació de la regió metropolitana de Barcelona i la 

vegueria del Penedès. 
 Altres administracions que operen en el territori (Generalitat de Catalunya, 

Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Barcelonès i Consell 
Comarcal del Baix Llobregat) 

http://www.amb.cat/
http://www.barcelona.cat/
http://www.aena.es/
http://www.cambrabcn.org/
http://cercleeconomia.com/
http://www.elconsorci.net/
http://www.ccoo.cat/
http://www.firabarcelona.com/
http://www.foment.com/cat
http://www.portdebarcelona.cat/
http://www.ugt.cat/
http://www.ub.edu/
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6. La presentació del Compromís 
Metropolità 

6.1. Una gira pel territori 

Del 13 al 30 de setembre del 2022 el PEMB va organitzar una gira per 8 municipis 
de la regió metropolitana de Barcelona per presentar una a una les missions 
vinculades al Compromís Metropolità 2030:  

 Missió ‘Economia innovadora i inclusiva'  – Martorell, 13/09  
 Missió ‘Nivells de renda suficients'  – Santa Coloma de Gramenet,16/09  
 Missió ‘Emergència ambiental i climàtica' – Vilanova i la Geltrú, 19/09  
 Missió ‘Habitatge adequat' – Mollet del Vallès, 20/09  
 Missió ‘Alimentació saludable' – Mataró, 23/09 
 Missió ‘Mobilitat sostenible i segura' – Santa Perpètua de Mogoda, 27/09  
 Missió ‘Cohesió territorial'  – El Prat de Llobregat, 29/09  
 Missió ‘Vitalitat cultural' – Rubí, 30/09  

Els treballs d’elaboració i presentació del Compromís Metropolità tindran com a 
final el dia 2 de desembre amb un “Esmorzar estratègic” a la Llotja de Mar, la 
presentació pública del Compromís Metropolità 2030 en un acte organitzat en 
col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona. 

6.2. L’esmorzar estratègic a la Llotja de Mar 

 Dia: divendres 2 de desembre  
 Horari: 

o 8:30 - 9:10 Esmorzar + visita exposició 
o 9:10 - 10:30 Acte 

 Lloc: Sala de Cònsols de la Llotja de Mar 

Programa 
9.00 h. El Compromís Metropolità 2030.  

 Jordi Martí, vicepresident de planificació estratègica de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i president de la comissió executiva del PEMB  

 Oriol Estela, coordinador general del PEMB 
 Modera: Eva Arderius, periodista de Betevé 

9.25 h. La metròpoli en les agendes urbanes per al 2030 

 Antoni Fitó, vicepresident primer de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona 

 Nel·la Saborit, directora general d'Agenda i Renovació Urbana de la 
Generalitat de Catalunya. 

 Ángela de la Cruz, subdirectora general de Polítiques Urbanes del Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

 Modera: Eva Arderius, periodista de Betevé 

https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/la-gira-de-presentacio-de-les-missions-del-compromis-metropolita-2030-comenca-martorell
https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/la-missio-de-nivells-de-renda-suficients-centra-el-segon-acte-de-la-gira-del-compromis
https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/el-compromis-metropolita-vol-aconseguir-una-reduccio-del-45-de-les-emissions-de-gasos
https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/fer-lhabitatge-assequible-eficient-i-confortable-com-fonament-del-dret-la-ciutat-missio
https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/el-compromis-metropolita-vol-que-el-2030-la-dieta-de-la-poblacio-de-la-regio
https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/prioritzar-els-desplacaments-quotidians-en-mobilitat-sostenible-i-saludable-objectiu-del
https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/el-compromis-metropolita-preten-aconseguir-que-el-2030-la-poblacio-amb-rendes-baixes-no
https://compromismetropolita.cat/ca/actualitat/augmentar-un-10-la-participacio-de-la-poblacio-en-la-vida-cultural-de-lrmb-el-2030
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9.45 h. Missions per al 2030 

 Jordi Amat, doctor en filologia hispànica i comissari del procés Barcelona 
Demà. 

 Pilar Conesa, CEO d’Anterveti i comissària del procés Barcelona Demà. 
 Mariona Tomàs, professora agregada Serra Hunter de de Ciència Política de 

la UB i comissària del procés Barcelona Demà. 
 Jordi Peris, coordinador general d’Estratègies Urbanes i Agenda Sostenible 

de l’Ajuntament de València.  
 Modera: Eva Arderius, periodista de Beteve 

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:  
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