
El Fòrum Barcelona 2004
és un nou model d’esde-
veniment internacional
basat en el diàleg de les
cultures i dirigit als ciu-
tadans del món. Bar-
celona ha demostrat en
altres ocasions que és
capaç d’organitzar, i de
celebrar amb èxit, grans
esdeveniments de caràc-
ter econòmic com les exposicions uni-
versals (1888 i 1929) o basats en l’esport,
com els Jocs Olímpics de 1992, el desè
aniversari dels quals s’ha celebrat fa
poc. 
El repte del Fòrum, tanmateix, és un
altre. El Fòrum és un projecte innovador
i únic per les seves dimensions, que vol
reflexionar sobre allò que preocupa el
ciutadà del segle XXI i que es pot resu-
mir en tres temes de gran abast: la diver-
sitat cultural, la sostenibilitat i les condi-
cions de la pau. Per aquest motiu,  les

activitats del programa giren entorn d'a-
quests eixos temàtics. 
El Fòrum Barcelona 2004 és l’esdeveni-
ment internacional més gran dels pro-
pers anys. Del 9 de maig al 26 de setem-
bre de 2004, el recinte del Fòrum, que es
troba a cavall de Barcelona i Sant Adrià
de Besòs, allà on la Diagonal arriba al
mar, serà l’escenari privilegiat de con-
gressos i jornades, festivals artístics,
exposicions, espais d’intercanvi, de soli-
daritat, de festa.  El Fòrum l’organitzen
l’Ajuntament de Barcelona, la Gene-

ralitat de Catalunya i l’Ad-
ministració de l’Estat i té la
UNESCO com a soci principal.
A Barcelona, la celebració del
Fòrum impulsa la reforma urba-
nística més important dels
darrers anys, que afecta unes
200 hectàrees en una zona
especialment degradada. 
Precisament com a exemple de
sostenibilitat, les instal·lacions

com la depuradora d’aigües i la central
tèrmica s’estan adequant per ser
instal·lacions sostenibles del segle XXI.
Al voltant del recinte del Fòrum es cons-
trueixen equipaments i serveis, hotels,
habitatges i oficines. Després del Fòrum
les noves infraestructures i els nous
equipaments formaran part d’un barri
renovat, d’un nou centre residencial,
econòmic i cultural de la ciutat.

Jaume Pagés
Conseller delegat

Informatiu
CONSELL ECONÒMIC  I SOCIAL DE BARCELONA
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Visita dels CES locals
de Barcelona i Còrdova
al CES d’Espanya

Una representació dels consells econòmics i
socials de Barcelona i Còrdova, encapçalada
pels respectius presidents, Ciriaco Hidalgo i
Balbino Povedano, es va reunir amb el presi-
dent del Consell Econòmic i Social d’Espanya,
Jaime Montalvo, per entregar-li les conclusions
de la jornada sobre les funcions i la personalitat
jurídica dels CES locals que es va celebrar a
Còrdova el passat mes de maig. També va rebre
l’acord del plenari de l’Ajuntament de Còrdova
que augmenta l'autonomia del CESC.
En la reunió es va parlar de la complementarie-
tat de les activitats desenvolupades pels dife-
rents CES –estatal, autonòmics i locals–, així
com de la necessitat d’aconseguir modificar la
Llei de bases de règim local i dotar els CES
locals de personalitat jurídica pròpia.
El president del CESB, Ciriaco Hidalgo, va expli-
car els objectius de la trobada de CES locals
que se celebrarà a Barcelona el proper mes de
desembre i va convidar Jaime Montalvo, com a
president del CES d’Espanya, a fer la conferèn-
cia d’obertura.
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La història recent de Barcelona s’ha
d’escriure a partir de 1992 i ha de fer-se
en clau de canvi, de renovació i d’impuls
de noves maneres de fer. Barcelona va
ser una ciutat pionera en la renovació de
l’activitat econòmica i capdavantera en
la configuració d’un teixit social amb
capacitat d’escriure el seu propi futur.
Totes i tots ens sentim orgullosos d’ha-
ver viscut aquells moments de posada
en marxa de projectes que van fer possi-
ble una ciutat renovada i plena
d’il·lusions. 
Davant la desaparició del vell model
industrial i amb l’esforç de tothom, la
ciutat va saber adaptar-se i concentrar
les seves energies creadores en els
nous paràmetres que demana la societat
de la informació i el coneixement. Per
aconseguir-ho es van impulsar noves
infraestructures de transport: port, aero-
port, TAV; tecnologies per a la informa-
ció i la comunicació (infoestructures);

canvis urbanístics on fer possible la ubi-
cació de noves empreses: 22@.
Avui, deu anys després, tenim davant
nostre un nou horitzó que ens ha de per-
metre aprofundir en les mateixes línies
d’innovació. La nostra societat ha expe-
rimentat canvis econòmics i socials
sense precedents. La ciutat de 2002 és
molt diferent de la ciutat de fa deu anys,
però continua necessitant l’esforç comú
per no perdre pistonada i continuar
avançant. 
S’han aconseguit molts dels objectius
que ens vam proposar l’any 1992, però
l’esdevenidor ens demana continuar tre-
ballant conjuntament, amb el mateix
esperit de col·laboració i de consens.
Per davant tenim la tasca de continuar
impulsant els òrgans de participació que
van ser claus per al progrés i el manteni-
ment de la cohesió social, i adaptar-los a
les noves realitats que ens envolten per
continuar treballant per una ciutat millor.

Tot això ha estat possible perquè
Barcelona va mantenir encesa la flama
de la seva cultura de diàleg i de consens
amb els agents econòmics i socials. En
aquest context, cada organització va
acomplir el paper que li pertocava i el
esforços dels sindicats, de la patronal i
de l’Ajuntament es van sumar i van fer
aflorar noves formes de participació
cabdalment reconegudes. Així, sense
cap mena d’antecedents al nostre país,
vam ser capaços de crear i posar en
marxa el Consell Econòmic i Social de
Barcelona com a punt de trobada.
Amb l’horitzó del Fòrum de les Cultures
2004 –i per ser fidels als objectius d’a-
quest esdeveniment–, ara toca renovar
els instruments de participació i diàleg i
posar-los en les millors condicions per
exigir que facin de Barcelona la ciutat
del progrés i de la convivència que
volem oferir al món i a les generacions
futures. 

En el nostre cas hem de dir que ens sen-
tim plenament satisfets pel treball realit-
zat pel Consell Econòmic i Social de
Barcelona. Creiem que el millor reconei-
xement a la tasca duta a terme des de
1992 és potenciar-lo i, si cal, reinventar-
lo. I, d’aquesta manera, d’aquí a deu
anys tornarem a sentir-nos orgullosos
d’haver participat activament en els
objectius del Fòrum 2004 com ara ho
estem d'haver-ho fet el 1992.

Ciriaco Hidalgo Salgado
President del CESB

Innovar els instruments 
de diàleg social i de participació

Ciriaco Hidalgo Salgado
president del CESB

El Fòrum Universal de les Cultures.
Una gran oportunitat per a Barcelona



Durant aquest període, a la ciutat de Barcelona, l’atur ha anat creixent de forma mantinguda tot
i que no estrictament homogènia. L’atur registrat ha augmentat mes rere mes, excepte el mes de
setembre de 2001 que va experimentar un lleuger descens respecte al mes anterior. Aquest crei-
xement continuat ha determinat que l’atur registrat el mes d’agost de 2001, al cap d’un any, s’ha-
gi incrementat en un 10,75%.
Del total de l’atur registrat l’agost de 2002, el 45% correspon a homes i el 55% a dones, tot i que
aquesta diferència és menor que l’existent l’agost de 2001 perquè s'ha incrementat menys l’atur
femení (8,33%) que el masculí (13,87%). 
Segons l'edat, el 23,1% de l’atur registrat l’agost de 2002 correspon a persones menors de 30
anys. Aquesta és la franja d’edat que ha experimentat un increment més gran durant l’últim any
(22,2%). El 34,2% correspon a persones d’entre 30 i 44 anys, amb un increment des de l’agost de
2001 de l'11,4%. I el 42,7% restant està constituït per persones de 45 anys o més i és el que ha
experimentat un grau d'augment més petit durant el darrer any, amb el 4,9%.
Per tipus i nivell d’estudis, l’atur registrat el mes d’agost de 2002 està constituït en un 25,1% per
persones amb certificat escolar o inferior, un 10% per aquelles que han cursat estudis de for-
mació professional, un 34% per persones que han obtingut el títol de batxillerat elemental o equi-
valent, un 17,5% per titulats en batxillerat superior i COU o equivalent i, finalment, el 13,4% per
titulats universitaris.
L’increment de l’atur registrat durant
el període que va des d'agost de 2001
fins a agost 2002 és força diferent
segons el tipus d’estudis. Així,  men-
tre que l’atur dels que tenen nivell de
certificat escolar o inferior i dels que
han cursat FP s’ha incrementat lleu-
gerament, un 4,3% i un 3,3% respec-
tivament, en el cas del batxillerat ele-
mental és del 13,5%, del 17,1% en el
cas del batxillerat superior i COU i del
15% en el dels titulats universitaris de
grau mitjà i superior.

Transport i infraestructures a l’RMB
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A la ciutat de Barcelona, durant els set primers mesos de l’any 2002, es van signar 437.083 con-
tractes laborals. D’aquests, el 15,5% són contractes indefinits –el 13,1% a temps complet i el
2,4% a temps parcial– i el 84,5% restant, la gran majoria, són contractes temporals.
Per valorar la contractació cal tenir en compte que els contractes temporals, amb una dura-

da de mig any o inferior, representen el 48,3% del total, és a dir, quasi la meitat de tots els con-
tractes i més del triple dels indefinits, i que els contractes temporals, per obra o servei i de
durada indeterminada, representen el 33,2% del total, més del doble que els indefinits. 
Amb relació a la contractació per sectors econòmics, la major part dels contractes, el 84,6%,
corresponen al sector serveis, mentre que la indústria n’ha fornit el 7,8%, la construcció el
7,4% i l’agricultura el 0,2%. Pel que fa la qualitat dels contractes, el sector de la indústria és el
que registra un percentatge superior de contractes indefinits, el 26,1% dels que ha generat,
mentre que en els serveis és del 14,9% i del 10,6% en la construcció. 
Per sexes, del total de contractes que s’han registrat entre gener i juliol de 2002, el 51,4%
corresponen a dones i el 48,2% a homes. Però aquesta relació s’inverteix pel que fa als con-
tractes indefinits, el 51,8% dels quals corresponen als homes i el 48,2% a les dones, cosa que
va en detriment de l’estabilitat laboral de les dones.
Quant a l'edat dels contractats, el segment més nombrós correspon als que tenen menys de
trenta anys, que representen el 58,7% del total, mentre que el 30,5% correspon a persones
d’entre 30 i 44 anys i el 10,8% a persones de 45 anys o més.

Contractació registrada gener - juliol 2002 Evolució de l’atur registrat  agost 2001 - agost 2002

La regió metropolitana de Barcelona (RMB)
gaudeix d’una situació geoestratègica privi-
legiada per consolidar-se com una de les
principals conurbacions continentals:
ocupa la posició central de sis regions
espanyoles i franceses, amb 4,2 milions
d'habitants; en termes industrials se situa
en el cinquè lloc; i és la capital fàctica d’una
euroregió de més de 15 milions d’habitants.
El territori de la regió metropolitana de
Barcelona no està equipat amb les infras-
tructures que li pertocarien  segons el pro-
ducte econòmic que genera. Els retards en
l’ampliació del port i de l’aeroport, els dèfi-
cits d'interconnexió de l'un i l'altre amb la
xarxa ferroviària i viària, l’encara pendent
arribada del tren d’alta velocitat i un sistema
de peatges discriminatori posen en perill la
situació d’avantatge competitiu amb altres
regions europees mediterrànies.
El model centralista de gestió està en mans
d’empreses o organismes públics estatals
que operen en règim monopolista o parcial-
ment monopolista. 

Accessibilitat interna
Els modes de transport d’accessibilitat inter-
na són els que serveixen la mobilitat quotidia-
na. Comprenen els desplaçaments obligats i,
a més, s’hi superposen els circuits de distri-
bució urbana de mercaderies. Tot i que les
rondes van millorar la qualitat de la circula-
ció, el fet que siguin utilitzades per vehicles
pesants i comercials que fan el porta a porta
des del port n'ha provocat la saturació.
La distribució urbana i periurbana té una
especial rellevància en el sector dels trans-
ports. És un procés essencial del desenvo-
lupament econòmic i social de les ciutats,
en el qual intervenen multitud d’actors, com
ara transportistes i carregadors, amb inte-
ressos sovint contraposats en qüestions
com horaris de càrrega/descàrrega, pre-
sentació de la mercaderia... Cal tenir en
compte que aquesta activitat està difosa per
tot el territori, mobilitza molts petits vehicles
i té efectes mediambientals molt negatius,
congestió, soroll, contaminació... a més
d’una forta incidència econòmica.

Xarxa de metro
Madrid té actualment 176 quilòmetres de
xarxa de metro amb 202 estacions, mentre
que Barcelona en té 81 quilòmetres i 112
estacions. La diferència encara és molt gran. 
Entre 1995 i 2000 Madrid va invertir 1.550
milions d’euros en la seva xarxa de metro,
que li va suposar 38 noves estacions i 56
quilòmetres. En el mateix període, a la xarxa
de Barcelona es van invertir 510 milions d’eu-
ros, la tercera part que a Madrid, que van
incrementar les línies en 18 estacions i 12
quilòmetres, sempre comptant el metro i el
traçat urbà dels FGC.
Madrid té en marxa nous projectes fins a
2003 per un valor de 2.120 milions d’euros,
que significaran 37 noves estacions i 58
quilòmetres, mentre que Barcelona, amb el
Pla Director d’Infraestructures aprovat
recentment, ha planificat l’ampliació de la
xarxa entre el 2001 i el 2010 amb 67 estacions
i 64 quilòmetres, que s’han pressupostat en
3.260 milions d’euros. Entre 1995 i 2003
Madrid haurà augmentat la seva xarxa de
metro en 75 estacions i 114 quilòmetres,
mentre que Barcelona, en set anys més,
només haurà arribat a 85 estacions i 76 quilò-
metres. Les inversions de la Generalitat de
Catalunya són  molt inferiors a les que realit-
za  el govern de la Comunitat de Madrid.
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El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya ha fet públic un informe
sobre les infraestructures de transport a Catalunya. En aquesta edició

extractem l’apartat relatiu als modes de transport d’accessibilitat interna,
en números successius presentarem els modes de transport d’accessibili-

tat externa i les infoestructures. 

El Govern Central  continua donant prioritat   a les infraestructures de Madrid
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