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El Pla Esltatèg¡c EconbmiC 1 Soaal Barcelona 2000 és el resuhat de l'eslorç 
cd·lectlu de ta outat per ambar a drssenyar les seves grans ínies de futur. 

C.ec que no cal.ns~Stlf en el fet que, d'uns anys ~. Barcelona està sotmesa a un 
profund P<océs de translormacró. T01hom h1 est.1 d'acord. Però, per què s'està 
transformam d'aquesta manera t no d'una altra manera? 

Certament ta r"'PPS!a no éS unoca Barcelona es transforma <001 a conseqilència de 
l'~ d'unes retaaons P<OCiuc:Wes que e.xJge~Xen noves formes de vda. eoo> a 
conseqilència de ta •l~tueoó· de les ac1M1.lts humanes. d'uns camns 
dernq¡ràfcs. d'uns camns oo cuhura. de fonnes de vda Petò es transfoona 
també, per ta >Oiultat CIUtadana d'avançar-se a aquests bpus de calM, de 
pteveure'ls 1 d'acordar una resposta COI·Iectwa 

Aquest topus d'ac~tud poo.twa és aboolutament ~na so el que Wllem és 
humallltzar la CIUtat fer-ta més agradabfe 1, en dEfl(lrtrva, fff·&a capaç de gerterar 
prou nquesa, en un marc de progrés socoal ·progrés deies persones- oom a 
elet'OOnts clau per a• progrés econòmiC r perquè tOl això que anhelem es puguo 
3$$0ht. 

En aquest sento!, el Pla Estratèg¡c EconòmiC 1 Socoal Barcelotla 2000 ha esd!Mngut 
un •nstl'\ll'l'lent bàsic de ciutat que ha fet possrble esbmular i canalitzar la vrtaHtat 
partc1pattva dels seus c•utadans I de les seves rnstltuciOnS en un proJecte que ha de 
serw d'obl¡g¡lda referèt1cla els propers anys. 

El caràcter partiCipatiU del Pla és, d'altra banda, la seva garantoa d'èxot. Com tota 
ciutat vrtal, fes InQuietuds de Barcelona es poden reflectir positiVament en un marc 
adequat de debat 1 reflexió oom el que ha fet possible el procés d'elaboració del 
Pla. Per això, tes mesures I els obje<:tws que es proposen són, totes, assenyades I 
arrelades als nostres des1t,OS però també a les nostres possibilitats. En definitiva, són 
conseqüència d'un admirable treball de realisme i d'omag1nació que lacililarà, sens 
dubte, la seva Implantació. 

La resposta Institucional I ciutadana a una proposta que comptava amb molt pocs 
precedents, (I els POCS que hi havia eren mOlt allunyats de les nostres necessitats) 
no era, cenament, làclll aquesta resposta ha sigut de tal mtensitat que ha permès 
assot", sense fissures, no un pla munlcrpallsta s1nó un pla de tola la crutat, de tola 
una ctu1at que es vot consolidar OOf"''' a metròpoli europea i medrterrània Que juga 
un paper pos1tou dc cooperació amb les a~res CIUtats de la macroregió on 
geogràfiCament se srtua, que vol aconse,gu•r una quatrtat de vida moderna i que 
considera que sense un equthbn SOCial arxò no fóra possible. 

Amb aquesta corr"'P(>nsabrlltat. palesada en la solemne s¡gnatura del manWest 
d'aprovació del Pla, presentem ara aquest con,unt de mesures i accions que 
constotueoxen el Pla EstratègiC EconòmiC r Soc1al Barcelona 2000 1 que entre tots 
volem tmp&antar en la creença de que const•tuecxen la nosua VOluntat de 
transformar poo.twament el lutur de Barcelona 

-_ ... Ccn>ol -
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El Pla Estratègoc EconOmlc o Sooat Barcelona 2000 és un onstrument promogui per 
I'A¡unlament de Barcelona o per les 11St~ucoons econòmoques i soaats més 
rel)resenlatoves de la autat, amb I'ObJOCie clar de donar a>n~nuftat a Fimputs 
econòmoc que la don.lmoca pròpia de la preparació dels Jocs Olompies ha comportat 
S'ha volgut adaplar l'~rea de Barcelona a la nova a>nf¡uració econòmica d'turcpa 
en el Me<cat Unoc i reequ <brar soaalment la CAllat, després dels 111ensos processos 
de transformaoons tècniQues. SOCialS r umanes dels darre<s temps. 

En aquest sent•l, el PI¡ és un marc de refe<i!nc>a que ha faaldat la oomunocaaó, ha 
estableflla pai1ICJI)OCII), ha acostat Wlte<es.sos d""'&'!flts i, en definotlya, ha ajUdat a 
ordenar les de<:ISS!Ons que s'han d'emptendre Pl!f assolit un ob;ecW oomu. 

Pensem que el Pla Estratèjpc Bartetooa 2000 pot aportar una sène de benefiCis 
wnportants en la mesura que clarofoca el futur de la ciUtat El Pla a¡uda a la P<esa de 
dec"""" presents en lunoó de les a>nseQUèncoes futures o la millora del runcoonament 
oia ccord nació de les Admon<Straoons P\obloques o d'aquestes amb el sector privat. 

A les ~ames que sea"""'en es presen1a el Pla Estratèjpc. un Pla. que en esènoa. 
consta de 1 Ob¡ect., General (que volem que la clulat SlgUo); 3 Unoes Esttatèljiques 
(definides corn elements clau d'aquest Objectou General); 9 Ob¡ecbus Especlfics que 
són els que es volen asscl r d•ns de cada una de les llnoes; o. 59 Accions o Mesures 
que es proposen per ambar, en d(!f¡nrtrva a I'Obteetru General. (s a drr, el model 
que votem per a ta Barcelo"" del 2000. 

Val a dor que ot document del Pla no es ccmPQSa unocament d'aquest conjunt de 
mesures i d'obJectius. lnccrpora com a element cabdal una Oeclaració de les 
tnstotucoons membres del Comotè Exectlu del Pla que. consotutueix la clau de W>lta 
de la voluntat potltoca, social I tècniCa del Pla. 

El ret que totes Ics lnshtuclons signants d'aquesta Oeclaracló -Centrals Sindicals, 
Orgamtzaclons Empresaroals, Institucions de promoció econOmlca i la Universitat
es comprometin •de forma unànime a deditar·hi els esforços necessaris per dur a 
terme el Pla EsttatOalc per al bè de Barcelona r dels seus Ciutadans•. la que el Pla 
siaul, senzillament. factoble. I, PC1 tant, que puguem tenir una ciutat que asseauri el 
benestar econOflllc I social del seus ciutadans, amb una qualitat de vida a l'alçada 
del que permeten les noves tecnoloaoes. els se~os i la Qualitat del seu entorn. En 
dellnotNa. una metrOpoll europea dinàmica. 

Amb la publicació d'aquest Oocument es tanca una etapa ~la de la coniO<mació del 
Pla i, alhora s'obte una altra, la de la seva omplantacoó. Es possoble que, en aquest 
nou procés trobem la dllocultat per POSa< a la prktoca totes les mesures proposades. 

llanmateox, l'experiència d'una terna ben Iota permetrà que els obslaeles vaaon 
cedont en la mesura que es a>ntraston amb ets debats J relleJUOns de tOles les 
11\SbtUCIOfls auladanes que seauoran constotuont el Consell General del Pla. Aquest és 
el aran act., que ha aportat l'elabOració d'aquest Oocument Final del Pla. 

15 





18 

El dia 25 de maig de 1988, l'Ajuntament de 
Barcelona, la Cambra de Comerç, lnd(Jstna i 
Na ... egacló de Silrcelona, el Cetcie d'(çono. 
mia, Comi$sions Obreres. el Consort:~ de la 
Zona Frene&. &a Fira de BarceiOf'l(l, et 
Foment <lel Treball Nacional. et POft Autò
nom dc Barcelona, la Unió General de Tre
balladors lla Unlver'Wt de 9ar'Cel0na, 
vàrem convtnu er'} &a nec:tssitat d'1nic.ar 
l'~boració d'un Pla EstratègiC Econòmic i 
Social lléf a la ciutat de 8arGe:Jona. 

L'interès en &a duta!, el convenclment que 
en (X)f'rStituTm una part i l'afany pet a 
m.llorar·la. varen ser ets elements que ens 
conduíren a dut a terme aquest proe>òsit, a 
ptutlr de la PfOI)OS!a de l'~ntamcnt de Bar· 
cetona. 

D'altra bAnda, sotn conscients que un dià~ 
cillladà que integri tots i cada un deC$ ~ 
cionaments dels diversos sectors i instltu· 
clon$, contribueix a encetilf una nova viit 
participativa. que sell$ dubte enriQueix la 
ciutat I at.ora fa<:•~ta el seu prosrês 

l'AjutltamMt do &roetona, Adm!nisttacló 
Púbhca més proP«'<) ats ciutadaf'\S. que ets 
repres.enla i actua to defensa dtis interes· 
sos comuns de tot$ els barcetonlns. 

ta Cambra cre- Cometç, tndústt'la' Navega· 
ci6 de Barcelona, enhtat de Dret Públic, 
regida pèl' <Xln\efdant:s i indusmals, elegits 
per eHs i d'entre ells mateixos, per al toment 
dels interessos generals del comert. de la 
indústria i de la navegació, que té legalment 
atribuït el caràcter d'òrgan consufW de ie$ 
Administracions P\íbliques. 

Et Cercle d'Eoooomia, associ&ció de perSC>
nes del món dc l'empresa, de la Universitat ¡ 
prOf8$SiOnals bberaiS que \'elDa per mantenir 
un dJàteg obert I p1ura1 en é'l ttrreny èOOt'lb
mic: i social. 

Comiss.ions Obreres, organització Un~;tical 
pec a la c:tefens.a i la millofa de les condi· 
cions de vida dels treballa<.fors 

El Conwci de la ZOAa Franca. agència de 
promoció oconòtnb e~etiOt lllllterior per al 
déSer!VOiupament econbmiC i tecnològic de 
l'àrea de 8.1rtélooa. 

La Fua de Barcelona, instituciÓ públie:a, que 
ofereix. un marc per al foment del comerç i 
la Innovació, I pc-omou la celebfaci6 de 
salons i fires comercials amb projeoció inter· 
naciOf'lal. 

El Foment OCof Trcbal Nae.ona-1, ore;anltzacló 
emptesarial per a la J)romocló emptesariat a 
catalunya ¡ la dt!cnsa de les emp(eses. 

El Port Autbnom de Sarcelona, organisme 
gestor del Port de Barcelona en totes le$ 
seves facetes: d"lltlfr~tructura del transport I 
COtl"'efc:ial. 

La Unió General de Treballadors, Of'ganltza· 
ció sindical pe( a ta <letcnsa i &a millora de 
los condiCiOns ~vida dels treballadors. 

la Universitat de Barcelona, institució per a 
la formació i la docênci.a, aixf com també 
centre de tecetca i d'investigació amb vln· 
des amb el món econòmic, social I clutad~ . 

Totes, InstitUCIOns sensible$ • pteocupades 
pef l'esdevenld<lt de la ciutat I representatto 
ves dels seus sectorS econòmic i social í dc 
ta seva àtea, acotdem dè maoora unànimê 
<ledbr-hi els é$t'orços neté$"Saris PQr dur a 
terme aquest Pla Estratègic pe-r al W dé 
Barcelona i dels seus ciutadans. 

Ocverses han escat les modvaclons q~ ens 
han conduil a dur a terme aqu~ projecte. 
En definitiva. donar resposta, des d'ara. a 
un COf'l¡um cre necessitats socials, eoooòml· 
qws I polibques. SObfê les quals er~ 
nêCéSSàña una lntervMció tant pública com 
prrvada, per tal d'acOMegvlr que e!'l el futui, 
l'àrea ce Barcelona es consolldt com una 
mettòpol• emprenedOra europea, amb loct. 
<lèncla SObre la tnaCtOtcgló 01'1 QOOStàfiCa· 
ment sc Sttua, amb una quahtat de vi<UI 
moderna • .socialment e<:¡uil:1bftlda i fortament 
arrelada a la cultura mediterrània. 

La primera motivació ha estat la séoSibtlrtat i 
la pc-eocupació, de totes i cada una de ~ 
inS!itucions. Det la clut<~t <ie Barcelona. Som 
C'eftilment cooscients que el f~ urbà 
adquireix trVu• dia una dimell$16 es~lal 
com l'hàbitat d'una bOna part de la POblaciÓ, 
perb. també, Qer ta mobilització tecnolbe:iCa. 
econòm.;ca 1 cultur'al que exetc:eix en el inOO 
actUI31. Tanmateix, hom conSidC1a que un 
<lélS répléS p&r al futur d'aquesta Cà.ltal., és 
e1 de dimensiOnar la $eva réalitat ~ un àmbit 
territorial de nivell metropotrlà. Una visió 
estrictament ciutadana, a mitjà i a llarg ter· 
mini. con(fuiria ben segur a un estrangula· 
ment de ie$ propostes, a mês d'una Vir-ió 
poc oonvfocent d'un fet ctue ja, a hOtes 
d'ara. és una rearmn. 

La segona motivació es tonaménta en et ~i8· 
niReatiu nivell d'expansió ecoobmica QUe' 
presenta Barcelona en aQuests darrers anys. 
Aquesta expansió, sens dubte de gran 
tmp.acte per a la ciutat i el seu entotn, c:om· 
porta altrament notables can'ltS de tot ordre. 
t.ant en la seva base econòmica com també 
en la confl,guració i &a •nteroonne.x.-6 en el 
tettitorf de 13 matcixtl ciu1at i del seu entofn. 

Totes. ln.slitudons 
sen.sibiH J Pf'eOo 
cupadH per 
resdevenidor de 
la ciutat i repre. 
sentatives dels 
seu.s sectors eco
nòmic i social i de 
la seva àrea. 
~rdem de 
manera un8nlme 
dedbr·hl els 
HfOrÇOS neoeub· 
ris per dur a 
terme aquest Pla 
Estratègic per al 
bé de Bareekma i 
dels seu.s duta· 
da ns. 
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Nt.( mateuc., ili ctlef)rec.O ~ Jocs Olimpcs 
ha s¡gntfa1 una d.nam+tz4d0 <f.wtres •rNer
SIOn$ lfiCtuictfs lli ck\pon biLtat de noves 
tnfrlwuctU!es bkiQUft I*" al ~· 

~· de .. CIUtll 

O'all:rJ blncll. tes t~ 1 ItS teAICiOnl 
~ SOCIItS i Cu.'lUfMl e» I"Wrooa 
OCcidental, conftut.•fn CIC) ... const.tucJó. 
tn bonl Pili de mant!' I t\6'tllrll, df tnaaO. 
~~ trt'\."fnaciOn.a!s, din$ de les QUils. les 
c..rats O$dt-.~ nudrS IOCII'I en ~on marc 
cko ClQOPtl'fdó. En ~....n1 w-~1 el ple furt
~~ de rAc~.a Unc.~ EutOPN a Pit\11 
de r,.,. 1993, olttd uns nous paramctra 
~ ta ~ cfiQUH:es tftl0"3o 1 ou
tl3 d'Europa 

Barcelona, tant pet 11 wva ubcaciÓ oorn Pf4 
tel de ltacUr w de l'arN tl'llttropOI!l-'1\1 
Wld~tnal m6$ scn.tal ~· de 101 et sud -ot$C 
d'Eofopa, cre.tm que 1• leS pott.~+t.lts 
wriCII!nt$, 1 ctartres Qut c.a1 atJ~Ot•t. pet 
esóeverw el nucli urbi mft lmpOttlnt eco
nbrnc4tN!'tlt 1 en qu¡lltat dt> YICia d+ns de la 
~cror~ esmen~a 

Cretem q~ 101es aQUffiM con'l.lder.1c10ns 
són prou lmPQ~nt$ com per enclepr un 
Pta ütratègtc aoo. a p¡rtlr dol eompt'omls 
clv1adà en aque-st Pll, ofere«ll proposi 
aquelles acciOns necessàrtes per tal quo ol 
tem!Ofl metropolità I els seus 1'1.1btWnts diS
posin en el futur d'un major bên~tat i una 
maJOr aptitud pe, ats eenws QOO s'OSdevln
dran propct(a~nt, 

Assabent&IS dOIS tt!ptC$ d'fQtJeSI Mur I 
1econegudCI'i tes nects.S•tal:$ més lml)(lr!QSeS 
d& la clvtal ' el '\eu tCffltOn, les ~trat~glcs 
que el Pla proposa són 

- Assol•r una major ~lefconne:1116 de la 
ciutat amb 11 seva Ate.a d'ln11ul!ncta 1 d.rrs 
d'ella mat~•11a 

AtiYOfw ~l;xogrk ~ tM persones, aug 
mencant tts oponun.~l) tormattYes. cultura~ 
r de qual•lat de~. 

- Afa\10101 el PfCGrés ec:on()mc, tol promo
CIONI"' &I mode~ dtl tt'1•11 .ndustnal ' 
una olet11 de se~ ICif!Quacil M nou! 
requH"Wntnts de reconom..a tn()(korn.a 

SOm consc>t'fl't\. , IIAI hO const~teM, que cai 
actuar a~ r d'ara I d'~tJ ~ 
arX•P'•·~ amb una "'*- posiCJI) de c:ata 
11 futur 

Tat com s'hi es.tnet'!!.lt. et P&l tsuattgc...., 
ne,...._er. SOti 11 DtOfT'IOiCI6 dt r ~mttl~ dt 
Blrcetot\1. amb,.~ Qut ~ 

la màxima repre$enlació ciutadi!na 1 fer-ne 
un Pf.a de panopaoó, de CQI"'5.ens i de com· 
promif,. Atxl, i a pal't.lf del $E!U CorMe Ex«ufJU, 
~ represenlaeió def mOn ec:onbmiC, ~ 
I ~ es va cons.tJtuer et C<:lnsel Generar 
6ft PLa. ~n de milii'N reortsefQICIC) C» 
.-.. ........... _ ... _do 
~,en~ trebaü$ de les ComissioiS 
T~. de-~ de les ~eeuts 
fases def Pla 1 de la se-ta aprovació definitiva 

No""' ~-se d'---· .. \IOU'It.a:t e;..Qre$$i crot:ww un dl.):eg ~ 
lt"''b el«,.¡~ I amb le$ ln$t tucJOn$ I Of'P· 
n.tlXJC)nS que .. repres.en:en. ()a;e¡ que, 
sens dubt~. N de fer PQS$lbie una matot 
~rnaei6 f!I"'VtfS la seva aurat t'I stu 
teuJttln. Aquest ~ er repte <l~ r«garutZaeiO 
del Plit, rtpte que. <l'altra banda, és neces
san per as.sol•r els seus objE!CbUS. Cal~.r~a 
comunQC.iO (lirec-!41. cal resDQndte a les 
necessitats del Wrac:t.) i, tanmateiX,. ça! 
¡)$SUm t COillpt'Qf'I'I60S pet òt$.pc)Saf del$ 
esforços, de tot ordre, que el Pla nece5Sita 
No són d11ectrlus 1mpo:sades. no són ac:aons 
dtseOOtd•nades, no són acciOns iSOlades,. no 
son necesM.aiS ab'Stract~. no s6o destt,CS 
impensabhts. Són ~rat~es assumides, 
~n acelons consensuades, s6n aoeions per 
a un Objectiu, són necesSitaiS expressadeS ' 
p.:~leses. són propostes assumibles. 

CYanra banda. ets e-recu~s Oê'l Pla¡ et $éU 

PfOf:li èlll1 es consolidM en la mesura que 
les seves propostes esdevenen realitat mit· 
jançant la seva implantació. Per això hom 
c.onstala ta necessita! de mantenir aquest 
pnnçrpi part¡çipatiu en l'etapa POSterior del 
seu control i segulmenl 

Amb IQUC$18 ldosol•a, configurada a parbl 
del prlnclpj dc participació, eornprOfTiis: i rea· 
lismc, creiem que ê'l Pià ofereix. juntament 
amb una vt5ió planéra 1 no pas distarrt <le ra 
rêahtal dé la nos.t.ra ciutat, unes propostes 
que pretenen d'aprofitar ~ potencialitats 
reals de la ciutat i <f"IOCiuir la seva c:onsotic.tv 
Q6 m~nt acçrQn$ ponc:Seracfes., mesura 
<les 1 amb un ~~ n• .. dl de Vl8b"4a1, tana 
en 11 seva exetuCJó eotn també en el seu 
sosten•menL 

AQ.Il'St Pta. en darrer 1erme. pot tenir uns 
.1ll1es efectes pciSI1.ruS en la mesura que és 
el marc de re'erència que, indueix morts 
SEC:Gr$ de la cilrtat, a endegat prqecres o 
esbc"èg.es que o:mptementen • fac;j ten 
rasso&!menl del seu ()òpea¡u General. Es 
•mb ~ contluènoa d'acco:'l$. empre· 
sa deS ctt ~ seaors púbk:s 1 pr~.cns. 
QUiti Pla~~ ver.ablt moi()J per at 
Df'CI8t'4$ de- rec:onon.a 1 c:te aes persones de 
la outat. 

_.,._ .. ___ .. _ 
-·-------·-----.. ------- ·---·------------·-· -··-------·-

----·_ .. _,_ 
··-·-

- .. ·-·l-
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11.1. El Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000: 
origen, contingut i significació 

11.1.1. La planilicad6 é~tratégica. 
Concepte i bé.nelicis 

l.l.a planlflc41ció estratègica és un estorç orde· 
na1 per a produir decisions i accions fona· 
mentats que conformen i guien el que una 
or¡anlt:.zac66 (empresa, Institució, dvtill. Area 
metropolitana o país), vol assolit, & partit de 
la perspectiva d'aiJb que és. ta planlfica<:IÓ 
estrat~ facilita la oomunicac:ió, estimula 
ta participació, acomoda intCtl!$$0$ dlver· 
gents I ajuda a ordenar les dcclsions que 
$'han d'empC'endre i dlora garanteix una 
millor implementació. 

2. Com • tècnica, ta ptonlflcoòó .. uotèalco .. 
dosenVOiupa a fentorn c;~ets anys, 70 1 en el 
sedOf de remprcsa privada. La seva aplica· 
d6 al sector públiC és molt recent. comen· 
çaments de la passada dècada, i es. cela· 
ciooa amb els sectors milita( i a&JOnàutJC. 
Pd que ta a aes ciutats, el carn' de la planifi· 
~Ió es.tratègiça es produeix també a 
l'entorn del començament de la passada 
dècada en dvtats del$ Estats Units I 
d'Europa. 

3. La ptandie3Ció estratègica es dderencfa de la 
dàssica pt,anlfJCacló a mitjà o a llarg term~l. 
Entte altres raons, per les segOen1s: La p~
nifiC&Ció a llarg termini assumebc que les 
tendències CO((Cnts es mantindran. 1.8 plali· 
fieació 8$Wtèglca cspeta noves tendències, 
dtSContr.uilats i SOfPreséS:. La planifiCaCió 
estratègica es fixa m~ en sortidés, \lles per 
aprofitar noves oportunitats, méntré que la 
pfanific-ació a ltarg termini fiX! objectius m6s 
ooncrets que internalilu en els pressupos
tos. Lo ptanillcació est,.tèglca és la més 
&deQu&da per ptendre decisions de polltica: 
en ldentibr sortides I vtes facill1a ei$ 
acords previs a l'elabOració de &a mesura 
concreta. 

l,.j p&anificació estratègica s1deótil.ca amb 
una C\is.ió d'èxit• i es pregunta com arribar· 
hi. Sovint pot rep.-esentar canvis qualitatius i 
de dlrcocló. La planifiCaCió • llarg termini 
tfpM:amcnt YOI extrapc»r el present. 

4. La ptanïf.cació estratèeica també es dlferen· 
cia de la pl3nilicad6 de ciutats o territoris. 
La planificació dè ciutats SOVint presenta diti· 
cuitats per a un pensament esttatègk a 
e~usa dels seus condicionants legals progra· 
mat$. 1..8 planificació de ciutats es limi1a tra· 
dicionaJment al paper d'uns pocs agent$ de 
sovem (central, •vtonòmlc o local) i la terri· 
to(tahtzacló de les propo$otes, mentre que la 
ptanif"teacló estratèglca és més omnlcom· 
¡xensiva i menys normativa. La planifiCaCió 
estratègica k més orientada cap a accions 
Integrats ecoOOmil»sociaiS que superen les 
estnc:tes vies de l 'ús d!l sbl. 

5. El Pta EstratèeJc de ciutat pot aportar els 
S&güents beneflcis: a) C&arifa el futur; 
b) Afuda a la presa de deci$k)os present$ en 
funció de leS Mures conseQOències; c) Con
dueix amb efiCàcia els canvis d'entom I de 
circumstàncies I d) Satva prOblemes OtJSnít· 
zatius I miiiOf'a eJ funciOnament de tes •nsU. 
tucions. En de1ini!Na, intrOduebt lW\ pt(l$8• 
ment estratègic en k!s diferents ír'rstitucions 
de &a duta!. estimula el desenvoluparoont 
d'estrat~ efectives en cada una d'elles I 
oPtimi-tza els seus re51.1tats globals. 

6.les condicions d'èxit d"un Pla Estratègic són: 
a) VOI111tant de leS inscltuclons Implicades 
per endegar el PfOCés; b) Oue els represen· 
tants instiluoionals públics i privats cJiderWl• 
el projecte; e) Disposar d·una mínima estruc· 
tura tècnica que ajudi a desenvolupar el 
procés d'elaboració del Pla i el posteòl)r 
control i seguiment; dl Recursos (econbmics 
1 humans} per al projecte; i e) Sentit comú i 
sensibi&rtal. 

11.1.2. Origen del Pla Estratègic de 8arcetona 

7. Amb un lbgic prooés previ de maduradó, ia 
primera prestntació a tes lnscltuclons i 
agents econbmics, públics I privats de Bar· 
ceiOna. 00 la cProposta d'elaboració d'un 
Pla Estratègic de la ciutat en la perspectiva 
dê l'any 2000•. la trobem en el document, 
del mateix 11101. datat el 20 d'abril de 1988. 
En ell es diu qUé la ftnalitat del Pla és donar 
con1inuilat i ampitud a rtnpul$ econOO\ic de 
Barcelona que s'ha generat an els darretS 
anys. Amb el Pla es pretlkl oonfOf'mar un 
marc de referència on anar situant leS múni· 
pics accions de tots els agents econOmies i 
socials que contribueixen, cOOa moment, a 
1a vida i at polS de la clutit. 

8. l 'esméntal document apunta també un& 
sèrie de transformacions que cal tenir pre
sents per lnttoduir en l'a~'ísi del futUf de la 
dl.rtat: a) Conseq:Oències derivadéS de la 
nostra lncorporack!l a la CEE i perspêdives 
del Mercat Unic per al 1992; b) Configuració 
d'una mbCforegló europea en un radi de 
350 km 1 eMr\ICt'Ufaci6 d 'Un ststema de ciu· 
ta1s eo el SéU int&riot; c) Transf0tmilcl6 derl· 
vada dels nombrosos processos de renova· 
ci6. transformació urbana, tecnològica I eco
nòmg amb aa fita emblemàtiCa ®IS Jocs 
Olímpics ctel1992. 

9. En aquests Of~ns <tel Pla, l'Ajuntament de 
BarcelOna sc Situa com a Institució impul· 
sora o promotora petb amb ta voluntat 
exprtessa que la protagOnista real cSel Pla 
sigui la d utat mitjançant els seus agents 
socials i econòmiCs. 

La planltbeló 
estl'at~clca 6s un 
esforç ordenat 
per a produir 
decisions i 
accions tonamen· 
tals que s'han 
d 'emprendre ara 
per tal d'a$$01ir 
els objectius que 
la ciutat es flg a 
ml¡-llar¡ termini. 

La finalitat del 
Pla H <Sonar con
tinuilat i amplitud 
a l' impuls ec:onb
mk de B.arctlona 
que s'ha generat 
en els darrers 
anys. Es pretén 
conformar un 
mate de referèn
cia on a;ner 
situant IH mUlti· 
pies accions de 
tot5 els agents 
eçonbmics i 
socials que contri· 
bueixen a la vida 
1 al pol$ de la 
elutat. 
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Responent a ta 
proposta de 
l'Ajuntament de 
8arçelooa. una 
sèrie d 'lnstitu· 
dons pr"enen lli 
iniciativa I el tom· 
promfs per tnd6-
gar el Pla Estra
têgic Econòmk i 
Social Barcelona 
2000. 

El Consell Gene• 
rat del Pla Estra· 
têgjc es consti· 
tueil com el 
màdm òrgan de 
partidpaciO insti· 
tuclonal I ciut.tt· 
dana amb fun· 
cions de supervi• 
sar i aprovar les 
finies directrius 
del Pla en tots els 
R us nivells: diag· 
nbstic, objectius i 
estQtègles. 

JO. RespooenU la pt~a IJe l'Ajuntament de 
Barcelona, una sèrie d'lnsdtuclons prenen la 
iniciativa i el compromís per elldegar el Pla 
EslratèQ:Ic Econòmic I Social Barcelona 
2000. AQuest c:ompfOO'I~ es materialitza fOf· 
matment el 25 de maig de 1988 -data de 
CMStrtució del COO'Il'l. Executiu-. En aQUé$.1 
dia. l'Ajuntament de Sareelon3, la C!mbra 
de Comerç. tndóstria i Navegació de Saiee. 
tona, el Cercle d'Economia, Comis.sions 
Obreres, el Consorci de la Zona Franca, la 
Fira de Barceklna, el Foment ck!l Trebilll 
Nacional, el Port Autbnom de Barcelona, !.a 
Unió General de Treballadors l la UM-ersitat 
de Saroelona. convenen en la necessitat 
d11'ieiar l'elaboració d'un Pla Estratègic Eco· 
nbmiC i Social per a la dutat dê BarcelOna. 
AquêSies lnSiitucions reafirmên ta VOluntat 
d'unir eslorços per tal, es diu. de coo11uil en 
la determina<:ló d'vnes estratègies a 
empreOOre per aconseguir una clutilt mi11or 
per a tots. Voluntat f necessitllt de cooperar 
són, per tant. Ses dues motivacions bàsiques 
que at~~men aQuestes Institucions a •mi)UISar 
aquest projecte del Pla Estratègic. El com· 
promi$ Cd·leetiu queda e>:pressat solemn&
ment en t.a dèdarad6 que fan aquastas inSti· 
tuciOns el 2 de novembre de 1988, en 
ocasió del primer Consell General. 

11.1.3. Organitz.adó i endegament del Pla 

11. l'estructura Ofganitzativa del Pla es planteja 
en dos ~ns bàsics: a) el Consell General; 
b) el Com~è Exec:IJiiu. A més, s'estructura 
una OfiCina de Coordinació i una Comissió 
Assessora. Nxr ma1elx.. en el desenvolupa· 
ment dels tteb8Us es conflQ.Ufen un QNP 
d'ext>MS en et diagnbslic i unes COO"'iSSions 
Tècnk:¡ues.. 

12. El Consel General del PSa Estratègic. es 
con~itueh c:om el màxim 6rgan àe participa-
ció instituc:ionall ciU1a~na ~mb funciQns de 
supervisar i aptCY~r les trnles d!rectliU$ del 
Pla en tots e4s seus nivellS: d.agnòstic. ob}ec> 
tlus I estfatègles. &tà integrat per 190 
mcmbrê$. representant$ institucionalS I per· 
sonatrtats rellevants de Sareetona. El set.~ 
President K l'Alcalde de Baroelona. En el 
déeurs del procés d'elabofació del Pla, el 
Consel GeneraJ s'ha reunit en cinc ocasions. 
El dia 2 de novembte de 1986 al Saló de 
Cent de I',AJun,amenl de Barcelona amb 
l 'obJecte bisie dft COMtrtu!r-sc com a Consell 
General. Es totnptà amb ta presència del 
Conseller d1ndústria de ta Generalitat d<t 
catalunya. El dia 6 de febrer de 1989 a la 
fira de Batcelona a fi d'aprovar el diagnbstie 
de la ciutal, robjecliu generat del Pla i la 
oonstituçió de les Comissions Tècniques 

encarregades de desenvolupar les !VIles 
estratègiques. El dia 3 de juliol de l989 a &a 
Facuttat de Biologia de la Universitat de Bar· 
celona amb la ptesenld dels tteballs de 
leS sis COO'Iissions TècntQues. El dia 12 de 
OOSCmbfe dc 1989 al FOI"'"lonl del Treball 
Nacional pef dOnar a cooèix:et les pfopostes 
iniciats dtf Pta. I, e:n una danera sessió, al 
Saló de Cent de l'Ajuntament de Bareeklna, 
on es presenten, per a la seva aprovació, les 
propostes del Pla donant--ne per tilncat el 
procéo d'eloboroció. 

13. El Comitè Executiu del Pla ès l'òr¡¡an Que ha 
assumit dtrectamentla tesponsab•htat del 
pr~ d'ttabOració del Pla. Presidit pel 
Segon Tinen.l d'AlCalde de: l'Ajuntament de 
SarC:êiOna, està integrat pels màxims repre
sentants o alts exec:utius del mateix Ajunta· 
ment de Sarcelorla. la Cambra de Comerç, 
Indústria I Navegació de Barcelonil. el 
Cercle d'Economia, Comissions Obreres, el 
Cons«à de 13 Zona Franca, &a Fira de Bar· 
ceiOna, el fOtl"lent del Treball Nacional, el 
Port Autònom de BarcelOna. la Unió Ger'W!f'al 
dé TrebaltadOrs i ta UnlvetSitat de 83rce. 
1~. Aqutst Comilà Executiu s'ha reunit en 
25 ocasions. En tres d'elias ha esta! presidit 
per l'Alcalde de Barcelona I pets Presidents 
de tes Institucions mcmbros. 

14. l'Of1Cina de: COordinació ha esta! la respon· 
S3ble d'e:x:ecutar el procés d'elaboració del 
Pla tot coordinant les tasques de les dife
rents persones i comission1 qve hi han tre
balla!. Ha comp«at amb el suport de requlp 
del Comissionat de tAluntament per al Pla 
Estratègic. 

15. Un gNP de sis professors de les tre:s Univer· 
Sitats de Catalunya han constituil la Comis.s;ó 
Msessora amb l'objeCtiu d'aportar orienta· 
dons metodològiques a les diferents etapes, 
del prooé$ d'elaboració del Pla. 

16. Per a l'elaboracló del dlognóstic P<evi de~ 
ó.ttat es confle...-aren 21 àrees temàtiques 
que es van considerar rellevant$ per conèi
xer els punts forts i rebles de la ciutat. La 
rêdacc:ió del corréSpOrlent informe fou enco
manat a experts de cada una d'questes 
àtees els quals. pet a la rearilz.ltió del tre-
ball, es reuniren amb rec>resentanl$ de ics 
Institucions del Comuè Executiu I ami> 
expens d'altres lns.tJtu<:IOM felaclonacses 
amb cada una d'elleS. 

17. AqUl'$1$ diagnò$bCS. compièmentats amb 
raÑJisi de l'entorn i amb aes opinions de 
personalitats rellevants van permetre arribar 
a ta definició de I'Ob;ediu Gener¡t! del Pla i 
a Iii determinació cie tes 5eV'e$ sis llnles 
estn~tèQiQves. 

18. El Pla complà, entre ge<>er I Juliol de 1989, 
amb Si$ Comisíons TècniQues encarregades 
d'elabOrar les propo,stes estratègiques que 
havien de constitw el contii'I8Ut del Pta. 
Amb una aganització Uiute per a dêSef'WOIU· 
par els seus treballs, cada una d'aquesaes 
Comissions estava in1egrada per un Presl· 
denl. un Secretari Tècnic i ets representants 
del Consell General i experts en cada una de 
les àtees temàtiQues considerades. En con· 
junt. aquestes Comissklns Tècniques estaven 
integradts per 526 pê($01'18$. 

19.Les Pfopostes elabotades ptf aquestes 
Comissions Tèçniques foren presentades al 
Comitè Executiu 1, pos.teñorment, aprovades 
pel Consell General en ta sessió del dia 3 de 
lulol de 1989. 

11.1.4. léc$ etapes d 'elaborodó del Pla 

20. Amb aquest esquema organitzatiu. et procés 
cfetaboracló del Pla s'ha dut a térme en 
S etapes,. 

Aból·)uny 1988. 
Conf¡gutadó de I'Ofgal'lilzac1ó del Pla, com· 
promís de p~u'ticlpacaó de les tns.tftuclons 
socio-eoonbmiQOèS dé Saruk>na I conSiitu
ció dels seus òrgans. 

Juliol-<lesembre 1988. 
Oiagnòstlc de Iii ciutat i l' enquesta aJ Con· 
sell Genet31 det Pla. Definició de l'objectiu 
central del Pla i dc SiS lrnies estr~tègjques a 
dCSOnvotlpar per a as.'SOiir ·lo. 

El Comitè Exew· 
tJu del Pla és 
I'Organ que ha 
at$$umlt directa· 
ment la responsa· 
bilitat del prc>ces 
d·elaboració del 
Pla. 

Sis Comissions 
Têc:niquH s'enca· 
rre,-ar"en d·elat» 
rar les propostes 
estratègiques quot 
havien de consti· 
tuir el contingut 
del Pla. 
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Gener-juliol )989. 
Conotil\oció de les sis Comissions Tècniques. 
Etapa en la qual es dugueren a terme eis 
seus treballs. u• enQuesta al Consell 
General. 

Setembre-novembre 1989. 
Anà!i$1 dels treballs de les Comissions 
Tècniques: 
Coherència mterna de les propcstes. Ptopos. 
tes provisionals. m• enc¡U!$UI sobre te$ pro
postes p(OyiSioflats i vi$i6 d'èxit del Pla. 

Oésembre-febrer 1989J'90. 
Redacció del Pla. Programació de ta fase de 
controli seguiment dd Pta. Aprovació defini
tiva del Pla pet Consell General <març 
de 1990). 

21. A partir de l'aprovació df'!lndiva del Paa es 
dOu l'etapa de la $eva elaboració 1 s'e-ntra 
tn la nova fase de control i seguiment que 
ha de configurar l'altre procés, considerat 
fonamental per êl l'èxit dei Pla. 

11.1.5. Activitats de suport al Pla 

22. Slmut!ània~Mnt al l)loc4s d'elaboració del 
Pta. s'han Otganit.zat una sàrie d'activitats 
amb I'Ob;ede d'estimular i di'fondre el Pta i 
d'introduir les tècniques i el pensament 
estratègic en el$ ciutadans i les seves institu· 
CiOO$. En concret, es tracta de tres JOt~es 
Tècniques I d'uno Ex¡)oslcló. 

23. Les Primeres Jornades Tècniques tnternac~ 
nais tingueren lloc a Barcelona, els dies 20 I 
21 de juny de 1988 e~mb el titol: •Expetièn· 
cies de Planif!Cd ~ratègltil en ciutats I 
àrees urbanes•. Es tractava, a l'inicl del 
procés, d'anabr una sèrie d'experiències 
de oooperacló entre agents econòtnlcs I 
socialS públics i privats en la p&anltkació 
estratègica da rtg;ons. ciutats o dftS seus 
elements importants: Birmin&ham. Munie:, 
Milà. Rocterdam, San Franci'sco i Ams
terdam. 

24.l.es Segones Jomade$ Tècniques lnternac:io
nal$, a finats ja del PfOCés d'elabonJdó del 
Pla (29·30 de l'lOYeff'lbre de J989) se centra· 
ren en l'anàiJsJ deiS •escenaris del fututt. Es 
a dir, a l'entorn en el qual &roetona s'ha dc 
desetrvOiupar els propers anyS: L'estructura 
terótorial com un ~ bspectes que s'està 
modrflcant a oonSéQilència déts canvis tèc· 
nies i de l'entrada en vigor de l'Acta única 
Europea; l'economia -mercat de trebal, 
sector real i sistema monetari- com un dels 
altres entorns d'ineludible an.alisl: l'Adminis· 
tlïlció PCiblica. des det punt de vista de la 
seva adeQuació als reQueriments cre leS 
noves demandes. constitueix oo element de 
referència bàsica en una petSpeetiva de 
futur: 1. finalment, es considerà el tema 
fOl'kilmental de tes Persones en una prospec. 
t:iva de la societat de l'any 2000. Quatre 
temes de reflexió que pretenien ajudar a 
estructurar 6e:S esuatègies de les Administra
cions Públiques, de les InstituciOns i dè leS 
Eml)(esas. 

25. D'altra banda, en et decurs de la matelxe~ 
dinamica det Pla es posa de manifes-t la pro
blemàtica del desenvolupament entre les 
àrees centrals d'una ciutat lleS seves pe(lfè· 
ries ¡:wbples o de munlcfpls llmrtrofs. IW.b 
planteja l'ot¡arització -conjuntame-nt amb 
el Pla EstratègiC de santa ColOma. l'Àrea 
Metropolitana, la Oiputadó de Barcelona i la 
Generalitat de Ca:talunya- d'unes Jornades 
sobre •El Reequilibfi Social i Econòmic a 
I'Area Metro~na· que es van <:elebrar a 
Santa Cdoma ets die$ 14 115 de desembre 
de 1989. 

26. La darrera activitat de suport i de dM.Aga<:i6 
det Pla ha consistit en una Exposió6 sobre 
•6areek.Jna, l'Escenari del Futur•, celebrada 
a la Uni\oersitat de Barcelona entre el 20 de 
desembre de 1989 i et 20 de gener de 
1990. El oontlnaut de l'Exposició .. dlvldf en 
dues, pans ben relacionades. En la Pflmera 
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L'objectiu central 
del Pll •s el que 
es pret•n ICOnH
euir amb li MYI .. -

LlsllUinlos 
~ .,.,._..,. 
..... d'obiotluo 
espocific:sQUO 
són els que es 
volen t~IOIIr 
dintre de e.dl 
una et. Its llnlei. 
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e$ trac:taVa d'Informar el c1u11d~ sobre el Pla 
Estrat@c ' aconseguir ()Oirwons SObre la 
ciutat. En 13 segona, 72 ln$111uclons I empte. 
ses donaven aml)lrtUd ot cont.neut reat ~ 
Pla í aportant·hl tlS seus p~1es de futur 
amb inc:idènaa sobre tiJ tres 11ans ebtos del 
Pla: Persones. EmprtMS I lnfr.structum. 
l '(xpos¡cj6 ""'- pot ..... de 95.000 
persones'· a~ es f't!Col!ren 4.000 ~ 
nions sobre &a cMa1 

11.1.6. C<>ntingvt del l'to 

21. e Plo Esu"* tc:orlf>n*: 1 s-• -
lona 2000 1$1) inteptt per, 

- 1 Objectiu central 
- 3 Unie$ estratèglqun 
- 9 Obje<:IIUS ospeeQic:s 
- 13 Subobjée:tius 
- 59 Propostes d'accions 

2& L'objectiu conttol del Plo. Es rd>lecou que 
e$ pretén ec:onseauw amb 11 re.l"UK:Ió del 
Plo. Es d ""'" do reftt6nclo oi>ICit QIJO 
-'""'"'-~ IW>,.._ a .... IIS .......... doiPia V1,.,._dt 
.. CCinSI.aladO d\l'la *" d'oporl\nüts i de 

~ ....... ·""""""' 11Smo44 CiCIQinS de ren10m PaleSI rac.ord oe aoces 
les """tucoons -• dol Pla per ovançar 
en una dete-tm•nada c:Wtce:iO 

29. Les tres lbts Estrat~UH. Consbtuèuén 
tts tames clau dè 11 clullt I* passar de &a 
situació actual a la S«tuacló desltladil. Aque
lles àrees més retltvanl$ pet 1550111 l'ol)fediu 
central del Ple. A$Senyalen lles •rees e$tloit
tèslclue$ en Què hi ha racOt'd de treballar en 
la determanacaó d'obttttJUS I lOCIOnS més 
conctetes sobti les ~ as.ser:tar el ~ 
d'wnl)lantaaó del Plo 

30. LI$ tres l.hts Estri~ Weg1en ma 
- d'oll¡ocUI5 fti>ICWCS QUO~ ... quo 
es valen as.solr dintre CM c.adl tl\l de 6eS 
línies. Aquests 9 ob,oci•IS Wlfl, I 11 
Yegada, uns mli¡ins per 111 cfMSOI!r roo,eç. 
liU çentr.,, 

31. E!s 13 SUbOb,eci1US s0n 18fUPICIOnS de les 
59 accions. mesures o ln$ttuments que 
s'han de dur a ttfmo P11f assolir el$ objèc· 
tius especllié:S de cada llnla estratègica i, péf 
tant, per assolir. en defln t•va, te r~lltzació 
del Pta. 

32. L'esquema del conoo;ut del Pte ts el 
segOent 

--
= ...... , 

n -

g:; 
·~' 

' -

= ...... 

' -
33. Les propos,tes d'ac:oons van ~nyadeS 

d'unes f•tx.es descnpt;yt>S amb el següent 
contingut ¡et'\6fjç: a) Descripció; b) Justtfka
ció: C) Conntll:ló emb l'objectiu general del 
Pla: d) lnconvtnleots de ta no realització de 
t.a mesura~ I t) Institucions més implicades 
en ta rNI!tudó de Its mes41res. 

34 Com es cont.tJg,les dides concretes Que 
~poRen cadi una de les flbeS no .s6n l'lc)mc). 
~ D l)fltlttdol-.. és~ tes
tami>OCnoiiOtótiEn-easoses 
ttldl, ~~d'ones acaons bça 1'411-
ça61S ltlll tf\11 P'IMSIÓ &. per &ant. sense 
pt~ Ot qu~~n~rfCKI6 ni de c:onf€l-Q· 
al. En d'llitiS. 1*0. lo - és d~etent 
Pod!n w acciOnS que ç¡l, certament. Inf. 
oat perb Que tne~ra no han 1$$011t el grau 
de madure$11Uf1Cien1 o el n!Vel de projecto, 
En equests casos. ol procés d'implementació 
del Pla 5'encanepri d'i\'ançar ets passos 
necessaris per arribar a aquest nivell de pro. 
jee1e 
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1.1.7. SlgnHiçociò del Plo 
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35. El Pla EstratèaJc Barcelona 2000 '' tres 5ig· 
M'ats clau: J'1ar1JCipaci6, Ptojotlc de ciutat 
I Facllbihtat. 

36. En el procé d'e&aboriJCió del Pta hi nan par· 
tlc:ipat: 

Són dades certament m<* relleYints de cara 
a qualificar el Pla com un Pla oe P41litJPI· 
çló CIUtadana, Vol dir, en conseqOl!ncia, que 
la d.rtal de Barcelona mlijençant le$ seves 
Í'5titucions lles seva persones- 4s una 
ciU1at vtva I que pen$1 en el seu futur des 
de la rea~&at de elda moment. Pttò val a 
d.lr. també, que el Pla N Yln¡ut 1 cobnt una 
necess.tatttal 

37. La participaeió d'lnstltUCIOM quo pertatryen 
a d1ferents Admin~raclons PúbiQUêS (Cen
tral. A.ulonbmlca. f Local) juntamMt amb 
lt1$titucions I COfporaeiOns públiques i priva· 
des I amb emptt5n I experts, apcwta una 
._,. <Oil<lltfsli<o notoble al Plao Es 
Ctaeta ct'un ~tiiM pro¡ecte de ciutal en el 
desenvoluPimtnt o. q'* li oooper¡ció 
deiS secc.ors pUtlk 1 ptrW~t s'hi revetit com 
Wl ~ d'~l6 aoent a ta t1:5Cibo 
d6 dels PfOblemll Ot .. IOCIIUII f'I'IOOema 
D'alguna ........ --de -de 
ciJta1 aporti UN noc.abll dOSI de pran".a 
del com- dol Plo 

38. e consens tnsltl\lt:OOnll 1 clutadl .-~ 
all"tSUtuelx. com s'a<:~bl d't$mentar. una 
garantia de 1'~11 det Ple. A mf:s,, però, La 
factiblitat del Pla es rocot&a, t.mbé, en el 
seu propi conhngut. €s un Pla ambk:i6s 
l)érò, alhOra molt med•lat I rellexlonat, de tal 
manera que les ,...,,es que es proposen 
tenen, cerlMMnt. un diferent n1vt1 de possi-
bilitat pel que fa al temps de la seva implé
mentacl6, però es tn)l)en ben IC~na!'rentades 
il'f\b ets ~$CUC~~$• les ,...... r8llitz.ades en 
t1 rnomen~ <11 11 ,.,. ptOPCVa er~ 
Jl Pla 1)11" paor\ de .. Coma :WIS Têcnques 

QUO "' ""' -l 
39. tal ¡¡'eg~r, que t1 Ptl (str-.,c Econbmic i 
~~ Barcelona 2CXIO no is Un Pb estànc.. 
Es presenti amb li 'o'Oiumat que en el 
decurs de 11 sava implemenc.ció 5'arWan 
introdulrt1 canvis, matisacions o modlflc:a· 
dons: a aes mê'Sures proposedes. A ta 
wgada, es partel~ 1llmb6, de la necess.un 
d'una reforma o adaptadó tMs ptOI\n:la 
c.ada 314 anys, En IQUCSI sent1t. s'ha de 
remarc;¡r QUt ..., sl¡nlllcat no menystingut 
del Pla 45 la 11'11 lnStt\lf"''\\f''tacló com a esb
""'loct6 <101 ponoam ... ostrattp: a la ciulaL 

40. En darrtt wme. un tcn $11iDVí:al dau: ta 
IN'tfiXa I)OS.Idltn tnltQ óel ptOCés d'eta
-dol Pla ha...,..., .. .,., .. .,..,_ 
d\l'la de ItS f1'1a14.1ts QUI es ~.so
¡,, 11 ~del aeòcemonl dt la 
Ciutat i ~ Qualitat de vida dets seus habi
tants mfs eni~ del 1992. El Pla, en aquest 
sent11, ha alarpt ja les actuals pcrspedi'.'es 
de les lns.lllvc:lons. de les empreses i deis 
clutaclarl$ de 8&1~. 

E1 COftMnl lftltl· 
tuclonal I dutld.i 
usolit constltueb: 
una aaranlla de 
l'èllt del Pla. 
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11.2. Anàlisi de l'entorn i diagnosi de la ciutat 

41 . Un dels: el(!ments diferencladof'S d'un Pla 
EstratèQt: és, c;om s'ha vist, Ja seva vtifrt:za
cló com a lns:ttument de presa de decis-ió en 
un entorn canviant per damunt de les <»nSi· 
dQracions del futur ç0m una Simple proJec· 
ci6 del ptesent. 

42. En aquest sentit, sembla prou Clar Que et 
marc en el qual actua 8arce1Ma no s'està 
movent en una línia contínua, respcc;tc a la 
situació precedent. sinó que hi ha altera· 
dcms prou cruc~l$ per modiftear les condi· 
dOns d'una evokd6 semblant a la dels 
darrers anys. 

43. L'oportunitat ~ fer un Pfa Estratègic es 
rcf04'ça, pe! tant, per ta constatació d'unes 
modificacions notablement itnportams a 
partir de tes Quals cal ObServar, mrijançant 
et diagnbstie de la dutat i del sa. entom, 
quines són les eportuflfUlts més adients pél' 
aconseguir la ciutat que volem i podem ser. 

44. Oes de la perspectiva actual es poden pre
vtt~re tres canVIS d'entorn Clau: a) RedeflN· 
cló de &a dutat després de la celebració dels 
Jocs Olímpics; b) Rci)C)$lei0na~t de 1a 
ciutat oom a con$êQOOncia de la CMSOiida· 
ció d'un Mercat Únic Europeu l dels esdeve
niments europeus m~ recents (Paisos de 
l'Est i Acord CEE·EFTA>; e) Prooés de rea· 
dilplidó postçrfsi, Aspectes, tots tres, ia 
oonslderats en la declaració prèvia, al 
començament del procés d'elabotêlcló del 
Pla. 

11.2.1. La realitz:ac:iO dels JOC$ Olimpics 

45. EJ Pf'Ojee:l& dels Jocs OllmpiCS ha Slgl"''ir.cat. 
de$ de la nominació de BarcelOna. unes 
irwerslons directes i indirectes qoo hom 
estima a l'entorn d'un bilió de pessetes. Aixb 
incbJ una sèrie de proiectes relacionals 
amb inf~ructi.Ues bà$iQUfi, infrastructures 
de transport equ¡paments esporth.1s, hilbl· 
tatges, hotels ... però també I'&Oeeteracló 
d'altres projectes referents a telecomun.ca· 
clOns, urbanisme. cinturons ... No hi ha 
dublé que la contluència d'un paquet tan 
gran de projéc:tes ê:n un peóodê de 8 anys 
senera, a la ciutat. una expansió êCOnbmlca 
e1<t notable sl¡lllticocló a k1 ve¡ada Que ofe
reòt majOtS atractiuS respecte a 13 IOCalrtza· 
ci6 de noves invei'SiOns lndusltsals o cJ.e ser· 

""'· 
46.la Wsió gr11f1Cit de tes modificaaons que 

s'introdueixen en les infrastructures viàries i 
utbanes de la ciutat pale$ai les mod.if~~Cacions 
que s·~an lntrodulnt en raccessíbilitat de la 
ciutat I en 13 venebrOOió amb et seu entorn. 
Els aspectes directes d'aquesta reewuctvra· 
ció urb3nitbca comporten una MJIIOr Nbita· 
bititat del ternt~Xi, una nova potantzacló de 
la ciu1at ven el nord, ma nova àrea 
d'expansió i una nova dimensió de la ciu1at 
~el mar. 

47. Aíx( mateix, és un fet Qve la nominació 
d'una clu1at Ol(mplca dóna Ib: a una major 
Pf'OjeociÓ Internacional. En els darret'S sis 
anys la ima~e i et c:ooecxement Cfe Barce· 
lona a t'exte(IOf augmenta de manera sob
tada l amb tendències creix.en!s ftnS a la 
data de cébració dels Jocs.. Una clrcums· 
tància com aquesta genera, en el pla inter· 
nacional, un conjunt d'expectatives relacio
nades amb el turisme, oci. negocis I, fins I 
tol, amb ta residència, les quals cal aprofitar 
per situar la dutat en els termes que més 
s'avil'l8uin amb ets seus .. teressos. 

48. En síntesi, et següent esquema resumefx els 
çanvis que signifiQVef'l una redefinició de la 
ciutat (lesprés. dels Jocs Olimpic:$. 

Des de ta pel'$· 
pec:tlva actual es 
!)()den preveure 
tres canvis 
d·entom clau: a) 
Redefinició de la 
Ciutat desprès de 
la celebració dels 
JOC$ 01/mpic$: b) 
Rtposlclonament 
de la dutat com e 
eonseca~nela del 
Mercat Únic Euro
peu i dels e-sdeve
niments europeus 
mês recents: e) 
Procés de readap
tació post(risi. 
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Barçelona abe~ns del 92 

Redefinició de la ciutat després del$ JotS Olimpics 

Efectes diroctes i indirectes de l'impacte 
dels JOC! Ol(mplc:s: 

1 bilió d'inversió en 516 anys: 
- lnfrastruçtvres bàsiques. 
- lnfra$1ructures de ttJnsport. 
- Equipaments espotlhJ$. 
- Hibltatges. 
- Desenvdupament d'empteses de serveis. 

lmJ)aCI.e temtOtial: 
La millor infrastructura afêela positiVament 
l'ac:c&ibili1at lla vertébc'adó de la ciu1at 
amb él SéU entorn. 

Projecció internacional de la civtat: 
- Imatge exterioc 
- Major i millor coneixement de &a ootat 

(9. Aquesls canvis, provocats pels JOC$ Olfm· 
pics, es projecten sobte l'actual situació de 
la ça,w, ~·-~ omb el ~io¡¡nòsllc. 

MIIIOI'ant fes seves potencialitats: 
- Evidencia la seva situació 8é0Qtàf'IC3. 
- Dinamitza l'êeonomia tecaL 
- AfaVOJeix ratracció turtstica. 

Reclt.lint les seves debilitat$: 
- Oegrad~ vrba-nfstiu de <Seterm•nats 

barris. 
- Millora en ets seNels pCibks de caràcter 

inftastruclural. 

Eml)ftiOrant ta Situació actual: 
- Possiblê encariment del sòl. 

50. A la wg.ada que gentren oportunitats que 
afavOreixen la millOra de la ciutat i él seu 
entom, com són: 

- Augment de la lrwersió per la millora de 
ta competitivitat Infrastructural. 

-Atracció d1"nversió externa per la millOra 
de la lmate;e. 

- Millora de l3 <li.tllldal de vida dels ciuta· 
dans tot reequilibrant en elletritori la dis
ponibilitat d1n.sUlf·laCions i d'habitatges. 

- Obertura cap a la duta! rea1 metropolitana 
per a la millora de la seva infrastructura. 
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Barcelon1 despr6t del 92 

0'100td 1mb els pro,ectes en curs IICtUII
mtnt prtvl~os. 

11.2.2. Reposioionament de la cl""l de•l>f•• de 
11 consolid«:i6 del Men:at Unk EutOPtu 

51 CetlornotlC. • COMOUclOnS. • orc:utmú,. 
CIOSl, __ d'{A¡topa o6n PI<-.. 
que al - .. I rhotl de pnontar I 
·-""" plano(adó _....,.. 

Tres són • apectel QUI,.,...,..., 1.1\1 ---1 l'-u.-E.--
2 El - dl """lS ... _. 
3. "'-"" d~ ........... "''"'' -· 

1 MttJ/WJ6dt~ ---2 Des;..,.,., dfl llu U> _, 
.1 TlitW r» ~.t. 
4. Crlfuo6. 1lit:Jnta --$. ObtrU.t,. .. 0111 ,..,.. 

At;tt Únka Europea 

6.~·-----7. QJrurd 611 Utt.v.tl. 
B. ~dtiMP' 
9 Al.deud'Nt~CM.f ..... 

52 Es ¡¡ t>en saou1 que • .,.,.. de ra.ny 1993 
entra en '* func::ionatntnt rAtta UniCa Euro
poo -·..,..,."""un~ gradual 
d~l'ltqrac::ió dels estats membres dl! la 
eornun.tat EtJropea, obram nou hontz6 en 
el terreny de la r,;teneUc:ió enlre tetrikwl. 
-.-de,_,.,.,¡ de
de~ de~ i de QJID..w¡, com 
_.,. .,..._ ld'oc:IMI.lb ~ -

12 JlfJn "" 

14 lli( a.• 
J" 1ltJtf fiNIO'W 
,,-~ .. ~ , __ 

!WINa.ec. ..... 
17 ,_ ~- ,..._ ............ 

53 Parat·.Ument. IQUtSl marc dt lliure mol>• ... _...l. PI< Sl ........ ""' ...... de 
ma,ot ~. tociM.l.ltsen .,.. o INCI-quo pt< .......... -» 
'"""· clen'ICC>'Ila 1 rw 1100 ~a ~ 
senten ...... dol """ '*" c0rlli¡p.<I06 

50 Úl-...... , .... ---de 
S..celoni aoereu com un nuc1 dMot. '* 
- .._....,_ .... conltxl .,._.lniCIOI18!6 que ..u -.,. ..... un,.,_ dl 15-.,.,_.,.... 

,, hn:. ~ ,,.,. -lf~hdnlu. lO--21 ..,.,. • """* • , -
22 ku dir M VIII .-.... 
1l. ~611UI'ffT ,..,...,._ 

Hota5.3:»PKIS 

55. Bona pan ce ats I)0$5.ibilitats de: les ducats 
de ta mactorteJó s'aoonseguwan amb ma 
..,.,.. de coopetació que _ .. les 
PQtet'IOilitat5 de Qda \JI"'i cretes opómi:zir• 
.. resultat~~ com a •PQI• de teferènoa: 
... SuO-oest d'Eutopa 

56 Úl __ ,., ·-
PiiSOS dl r'E5I crEun:lpa ac:lOi •S ! ' !l'i aQUt$11 

..,.,.. do ccopeoao6. fi de-.. pn> 
arils eoontrn.ic l S«iaa d'aq~.esta àrea en 
uns moments de notables c:arMS. 

t:à~a metropoi. 
tana de 8arceklna 
apareix com un 
nudl difusor. oer • 
tomen! lmportonl 
I dKtauble en el 
context d 'IQUtl$\1 
maa'O"CiO que 
e$là c:onfi&urant 
un territori dt 1$ 
milions d'habl· 
tants. 
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!)7. L'Aclf tlnicl Eur0900 pol ~lifl'[>Car, por IOni: 

- Procés d"lntea<ac:ió dc potltiquGS occn!>mi· 
Ques llnfrast.ructurals dels escats membros 
de la CO!I'IUf'IIUU Europea. 

- Mtrcal Unle de 320 miltOn$ dc pcr50ntS. 
MH c:ompetiiiV\111 indUStrlell de seM~~~. 
Nova valofació dels tact011 de compehtM~t 
de les empreses amb lnc~ncll CitiS factors 
tewtouals l lnfra~ruc1Uills. 

- Mfjor mobilitat dt merudtfles, dl Plf'SOo 
nes, de CII)I'IJ!I, 1 tambê, d'etpnituclons I 
d'actMiat< eccnclmlques. 

- Confcuratl6 de ncwes maerOI'f&IOOS en 
funciÓ de les if'lt«relaclons I estabhmenl de 
connexions entre elles 
MajOri tomPft•tiYttlt I tsPtCitlltzacló dtf 
temtc:wi 

-._.dl les·-dl -ocoól 
de col·llbcocló «<ttt QJ!Jts. 

- Ex€èncll d'unl llOMa IOCIIII tqiAbfadOrl 
- R:eforeamtnt dt la cu1tur1 com 1 ........,. 

d'rut8fa0ió europea 

SS. AQlMsls C"olrn'6 te'l~ l'oportun.wt de Bat· 
COlona por ......... port <l'uno """""<i>Ó ...._.,..b..,-.r....,_dl_a 59--·-., ... _.. --di-QUOOS-del ..............,_ 

- Trachclól cultura manufacturera, comet"· 
c.all tog.isüca. 

- Ampti i drversihcat mercat de treball. 
- Bons centres de formació de ges:tots 

empresarials. 
- F'Ofta dinàmica econòmic<~ I bones expec::· 

tatlves C!$limulades pels etectes: dels Jocs 
Ollmpb. 
Ortrta cultural rica I dr.-trsa. 

- C!VIat creativa. 

60. A la ~a. cal 1ntldir SObre tes segUents 
debilitats: 

- Ve<tebfacló cje lo Bar<:elono meuopol
cono. 
Od'ICUitot en to ubococló dl srans prqec. 
tes per manca d"e54)31 ordenat LW'baMf.t. 
cament 1 de sbl amb es S!N'I!!CS ¡ aes 
n~rasuuttures ~. 

- Manca de 1JaAS empreses locals.. 
- Descoo1pensaci0 del Mel de -.-.ns que donon .._r • to compew. .... -... - 0...-.., to Fonnodó l'rol- o 

mtnea Cie rtcuBOS ec:onb'•'liCS que d6:::11-
ton .. ""'""'-de les 
~ • ar.res c::eroes de lotmac::i6. 

--dtl poderde-dtlsector ..._., 
- úcassl c::obremwa dels S6tetne$ de pro---

J9 



Us àrees u t'ba· 
nes són. amb ten· 
~ncitl a l'expan· 
sió, la lorma habi· 
tual d'oferta de 
serveis per al 
desenvolupament 
de la vida $0CiaJ i 
e<onòmlca. Lo 
oportunitat 
sembla òbvia : 
con.solklar Barce
lona en la xarx• 
d'eurociutats com 
una via per a 
a,arantir un millOr 
nivell de vida als 
seus ciutadans. 

Teixit de ciutats e1.1ropees 

61. En aQuesta mate«a l(ni&, un tact« clara· 
ment direr-encial d'Europa oonsisteot en ta 
xarxa de Ciutats qu& cM1ormen, avu• dia. el 
nudi de major coneèntració urbana del 
món. Aquesta constatació palésada, si m~ 
no, pel fet que més d'un 70 % dé la pobla· 
tió viJ en ciU'Iats i amb una e&ara tendència 
a incrementar-se en rnoritzó de l'any 2000 
requereix òb..tament una conside~ció. 

62. Les àrees urbanes són, amb tendència a 
l'expansió. fa fOrrna habitual d'ofetta de ser· 
vtis de tot ordre per al dtSQnVOiupament de 
ta vida social i econòm.iea. Esd~nen els 
nueis bàsics per al deserwolupai1'lel'll d'equi· 
pamenl$ d'hitbitatge, de lleure, de formació, 
de cuttura. de localittadó d'activitats econò
miQues I també, d'altres aQivttats vinculades 
al desenVOlUpament utbà ahd' com d'ett.res 
de catàcter as~lstenclal . 

63.les àrees urbanes tenen tendència a un 
major protagonisme èn la pauta habi1uaJ de 
la Wda social i polftlca d'Europa i en tonse· 
qüènc:ia, són punts de refa-èncla obligada a 
l'hora de va~rar, estimar i quantifiCar tot un 
segvlt <te <:Oll$1det~ ctda cop més sig~ 
nificalives com són: 

- Nivell de qualitat de vida. 
- Apancló de nOVC$ if'Cbvitat:s. 
- Noves tendències en el mercat de treball. 
- Oesenvolupament econòmic. 
- Medi amblen.L 

64. D'acord amb el diagnòs.t1c. tes potenci&l1tats 
de s.arooiOna per inte:grar·Sé en la xarxa dê 
dotals europees són: 

- Centre administratiU I capitat de Cata· 
lunya. 

- Centre neuràlgic d'una ZON metropol¡.. 
tana de tes més Si:gfliflcat,ves <tel sud 
d 'Europa. 

- Bona imalge internaciOnal. 
- ExpectatiVes d'vna bona qualrtat dê vida. 
- Oir.amisme Cl.lltvral, obertura als corrents 

europeus. 
-Esperit empcenedOf. 
- Co<untracòó demosràflca. 

65. Pel que ta a les debiltats, et diagnòs«c 
ê'l$~1'1y'a13 ; 

- Bosse$ de pobresa en el nucli antk 1 pen· 
fèria. 

- Oif¡çull.ills d•ubicaoió de grans projectes 
per manca <l'espais ordenals urbanfitica~ 
...,.¡, 

- Manca de grans empreses lOCals. 
- Manca de certS factOrS de cal)ltat tat 
- Manca de eoordtnadó de tes Adminisara· 

cioos Públiques. 

- fnfraSI~ures d'accesSibilitat i acollida. 
- Soroll, aigua i cta~ram. 
- Oebllitat en la cObertura i tunc:iOnamè'.nt 

de seMis públiCS i de pr01ecció social. 

66.l'oport~X~itat de Barcebla en aquest çamp 
sembla òtMa: Consdiclar la seva ~rcló en 
la xarxa d'eurocivtals oom un.a via per e 
garantir un millor nivell (!e vida als seus du· 
tadans. 

Prospectiva d'Europa en el context 
Internacional 

67. Europa~ sofrinl una reconYetSió de les 
seves estructures económiques, poliljques i 
socials. El desenvolupamen.t econòmic 
d'altres territoris (espeçla.tment dc l'est asià· 
tic) apunta un possible canvt en el pes 
d'Europa era et món: EJ monor pes retabu del 
seu PIB es compensa amb l'augment de la 
seva capacitat de dtci'Sió i amb ta moclemit· 
zaci6 tec~ de la seva economia. 

68. Ahd mateix, cal tenir present Que el mantenl· 
ment dels rctmes de l'econornii europea està 
telacional amb t•.abaslbment d'enefgia. El 
$0$teniment de tes tendències de cretxe
ment i la preservació del medi requereixen 
un procés d'investigació, tecnfficacló I Cllver· 
silicaciO de fonts energètiQues aauarment 
centrades en fonts que sencren problemes 
de dependència I de medi ambient. 

69. Els avantatges comparauus de l'Europa 
comun.t.ària. davant deiS altres territom, es 
configuren al VOI•ant de: 

- Ma;or cooperació I vertebració comi.KII· 
lària. 

- Modernitució I tecmf!Cd dels scctotS 
econOmies. 

- DesenvolUpament deiS sectors d'avant· 
gu-arda. 

70. Els estudiS I)(O.Spectius SObre l'economia 
europe.a apunten una contirwítat en et crel· 
x.ement., bé que en un marc de fortes f tà!» 
des transformacions sectorials, basada en 
l'~ de la tèc:nlca i en tes mutacions de 
ta demanda I dels mercats. En aQU(!:St 
aspecte, 18 partJciPéldó dels diftrents països 
en ets cenlfes de cJecíSiOns europees consli· 
tueòt una oportunitat per seguir aquestes 
ràp.dM mu1acions sense el perll d'un retard 
per manca d'estar en llocs clau. 

71. Europa ptesenl.il, telm bé, unes expeccativcs 
de substancials transfOtmacions en t'ordre 
polllloo-adminl&ttaoo (canVIS en la ges.ió del 
sector públic, coope-tadó de S(!ttors públics 
I privats ... ) t tspedfJCament, en les perspcc· 
twes d~ la polilica oomunitàña:. 

Les eurociutats. Població 

72. La política de cooperació que impulsa la 
Comunitat Econòmica El..wopea representa 
l'únic estorç d'aquestes caracterfstiques que 
es consolida arreu de-1 món amb més o 
menys dificurtels. L'aprofvncllrneot d'aQues
tes actuacions, athcwa que otereix un nou 
marc dc referència gk>baf, apo;ta una visió 
dets equlltbf'is territorialS que facili1a el pas 
cap a modelS més ftexibles I propers als ciu· 
tadans. Aquesta avolució afavorirà el desen· 
vdupament i pes espedic de les regions, 
que naturafment ja es configuren, I benefl· 
ciarà el progrés econòmic de les ciutats que 
les integren, 

73. En aQliCSt mafc de prospectiva política euro
pe:a no es pode-n obUdar ets fetS rèténts 
1 ràpids da los evduciorls (i revolucions) dels 
PaTsos de l'Est 

74. Hom pot pensar en un canvi en el procés <te 
reequilibri del Sud d'Europa per a un enfortJ. 
ment de tol et Centte del Continent. AQuesta 
clrcumscàncla afavorirà, sens dub«e. les 
regions d'aQuest Ce-.ntre curopev, en detri· 
ment de tes regions de:l Sud-oest. 

-· 
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75. Barte~ona lla seva rnactoregió poden 
quedar. l)ef tant, més ex.cèntriQues respecte 
a la poslcló &Ctu!ll, notablement favorable. El 
manteniment I el reforçament de tes oportu
nitats actuals es pot trobar aprofitant el 
mercat e¡~ s'obre en aquests països, pro
duït per ia nostra potendafi'lat en tecnologies 
intermèó.e:s, perO sobretot, CQm $'ha d~. 
impulsant ta cooperació i ta cohe$ló Interna 
de la macr()('egtó. 

76. En ets aspectes socials ie:S transformacions 
Que es preveuen iocldeixen én les tencf.l!o. 
des d'envelliment de la població a Europa 1 
en les previs.ions d'immigracions demogràfi~ 
ques, espeoialment del Sud (Airica) i cf65 
països de l'Est. 

77. La prospectiva europea eos ofefebc... per tant, 
una sèrie d'oportunitats: En ei camp econò
mic, seguir de prop les l'àpides mutbdoos 
seccorl.ats que es prOdueixen al Continent i 
Que ~en una potenciac:ió de fa noslra 
estructura dè serveis a les empreses. En el 
camp polilic, la possibirilal d'entrar en 
esquemes més flexibles de sestió púbfb f 
de cooperaçió entre el:s sectors públics I pri
vats. En el camp social, la 1)05Sibltitat de 
cercar solucions giOballtzadOtes a prOblemes 
no estclctameot lOCal$. 

La politiu dé 
cooperació que 
impulsa la Comu· 
nitat Econòmica 
Europea afavorirà 
el desenvolupa· 
ment I pe$ espe-

clfic de ''" rea:lons, que natu-
ralment ja es con• 
ticuren. 1 beMfi· 
ciarA el progrés 
econòmic de Ses 
ciutats que les 
Integren. 
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11.2.3. El .,..._ de reodaplaoiO de la 1>0$1<risl 

78 De 1982- ,......,..,,. ..,.O)Oia,lla 
cc:wnun~~. entrtn en 1.1\a fase d'~ 
IC:CtWidl - amb c:tevtementS a parW M 
19116, .., el ,...,. pols .. _,. del s
que cat SitUir tn el marc que I perto::a d& 
Jris d'...a """de tortos ~ 
econbmoqws, ,.,.,... i lealOIOp¡ues. 

79 En-~ de$"""'- aawl cal 
-· rné que en...,. èc>o<a cr_...s. 
en""" èc>o<a d'-.aó'
cap 1 '""' tc:OI'IOrftla ba$ada en nous sec· 
ron.. ntNeS ~ 1lamb6 en nous 
recursos pnmans_ I de tots aquests C3fMS 
se'n der....,, com é> !Op:,~ 
SOàa& no ltUirttent assumides o rE:alilzades. 
O'oq--· .. Pla Eslratè8jc ha de 
doNf respost¡ al$ requenrnents que ei futur 
del marc eoonbmlc ens ctepar¡. com ...,_. 
ex~ .ntJICU5.Ible per ac:onseauir una 
oontJI'If.b.t I una tstlbllttt en ei <::reiJA!ment 

eo. En aqUI!Sl proc:M de read.apladÓ cal remat· 
car que la c~ncia i la tecnoklgJa han adqui
m Unf lmpottlnc:&a fonamental en el m6n 
IOQflOmlc i en ta çemposici6 social. Quatre 
riQftS tpuntaleo GIQU(!$tes ~fi-11\Kion$: a) U 
c~nc:ia H eada top rMs índú$lria i la indú~ 
tria tMs ciència; b) S1\a produït un procés 
dt de$maten:alrtucló que posa l'èmfasi dels 
b4ns sis serveis, del$ producles a Ses fun· 
clons. cJe les eines a les relacions i elets 
mocl.rs als tlns: e) Les noves tecnoloSies són. 
cada cop més, tecnoklifes combinatòries o 
sistemes; d) La lnnovacló reQueret'X sabef 
lnlcgrar prOC(lS$()$. 

81 Aques~s canvis en el sistema tècnic: com.pten 
amb canvis profund$ en els quatre pilars 
bbsle$ de la letnoloS:ia modefna: l'energja, 
e~ materials, els ésset>""' I la lnforma
dólcom..,lcacló. 

82. En aquest contexl. la lecnololzla de la lnfor· 
mac:i6 ts revela com la dau det repte del 
Mur Per una banda, sf no s'aníba a set 
expert en les nove$ teenolcrgles. la ~ 
vència de la indústria c.autbnoma• i creabY3 
en una economia mui'1CÜI corre greu peril_ 
CY••t'J brindi, $'hin d'atirl'll.lir les no."e5 
~pe<- lo socie<ot en 
aenerM. 11U(S¡n• 1 miiOtll ets 8CCisits PR> 
biomes de de50CUilOCIÓ, tducaaó, ..,.,...,. 
acl6 10011 1 apn>lotamen~.........,...,. 
d'llim, 

o.. er .... ...,. 
~·-cal _ ....... 
-.cr..s~ 
itnns
ap il una tcOnOo 
mia baYdl en ............... 
,_.. .............. iòo; .. 
I tamb6 en nous 
-primaris. 
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L'enseny•ment I 
la lormació, a 
tots ets nive-lls, es 
convert~ix~n en 
la clau del reequi
libri social. 
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83. El¡ran tema Que f3'U per sota d'aquests 
apunts és ef de ta creadó/de$.trucdó de llocs 
de ttcball amb relaCió al possíble Impacte 
tocnolbgic. En t~Quest sentit, ta difusió de leS 
1"10\'es tecnologies oo garanteix, pet' si 
mateix, la aeació de llOcs de treball. Pa 
això, calen tres concfiCions: a) Que l.a Innova· 
ció impliqui 000$ U$05. de la •ecnologia; 
b} Que les usuaris, a nl'o'elllocal, pat1ic:ipin 
en la definició d'objectius l les formes d'api
cacló; c) la cooperació entte empteses a 
niYcll europeu, Mlre sectors públl(;/'p(tvat. .. 

84.l'ensenyamenllla formati6. a tocs ets 
nivell$, es convet1eixen, d'aquesta manéra, 
en ta tlau del reequilibri social. El repte, 
l'oportvnftat. semblen clars.: enfor1ir els 
esquemes csc la ciència i la tecnologia per 
assegurar et progtés econOmk: j social en el 
marc de l'Europa Que s'f!$f:à conftgurant. 

11.2.4. Síntesi de l'anàlisi de l'entorn i del 
diagnòstic de la ciutat 

85. De l'onòll~ lles telleldons detlvades del$ 
carwfs d'entom I del d.a¡nbs.tlc de la ciutat 
es pot arribar a la segOent sfntesl: 

-Els escenaris del Mur palesen: a) una lntet· 
nacionalització I una Interconnexió ptogresslo 
ves de les economies europees; b} una con· 
tinuació del etetxcmcnt, bé Que a ritme$ 
neugemmMI WeriO~ alS del~ darters anys; 
e} una nova configumció social. política i 
~ del Centre-est europeu; d} una 
tendència a l'expansió de les ~rees urbanes 
en l'oferta de serveis de tot ordre per al 
deserwotupc~ment de la vida social I econQ. 
mies dels paisos; e> un majo( p¡otagonlsme 
de les fótmules de Coopet&ció entro ~a· 
ments públiCS I privats en tes tOJ'me:s d·inter· 
venció ecoobmique:s; 1) un desMVOiupament 
i una txpansi6 de léS r4!8ions que es confi
guren naturalment en l'espai europeu: g} un 
enveiHmenl de la població europei (amb 
major Incidència al Nord>; h) una cfependèn· 
do enetSètica conllr<leda: O tàpódes mula· 
clons sectO<Ia~; J) ptogteslva ;mportàncla 
dels sêstemes <::itntlra i tccnolbgic.s: k) pto
gtesslva im.portància dê lê$ u~cnologies dè la 
infOC"mac:i6; O l'ensenyament i la fOtmaoió 
com a elements dau de fequlibri social; 
m) el medi ambient i la qualitat de vida es 
corL$titueb:en oom a elements dau de la viOa 
de les persones. 

- IJ.xf mate!)(, el dlagnòsdc de la dvtat ens 
expflca que lli cMat presenta una: sMe de 
~encia!itats crentte les quals poetem desta· 
car léS segOeots: a) redefiniCió dt la ciutat 
després dels JOC! Olímpics: b) lracliCi6 i tul· 
tura manufacturera, comerciat llogiStica; 
e) ampli i dfversiftcat mercat de lteball; 
d) bons centres de formació de gestors 
emprC!$arials; e) bona ~tge i coneixement 
lntemaclonal de la ciutat: t} centre actmlnl$
tratiu I caPital de Catalunya; 8) centre neu· 
ràlgic d'Una zona mettoi)Oiitana de les més 
significat~ <Sel sud d'Europa: h) !Ma din~· 
mica èCOnbrniea; I) bon dima. 

- 1 una sèrie de debilitats molt focahwdes en: 
a) manca de vet1ebtadó de la 8atce6ona 
mettopolitana, és a dir. de la Barcelona real: 
b) manca de grans empteses lOCalS: e} poe 
pes dtfs seMiS avançats l)êf a Cacilitar la 
competitivitat de les émpreses; d) dilkuttat 
per a la ubicació de grans projectes pet 
manca d'espai ordena! urbanfsticament; 
e) pèrdua de pes del sector financer; 
f) desajustos en la formació professional. 
manca de recursos de tes unÑersitats; 
8) bosses de pobf'esa ~n el nucli antiC lla 
perilèrla; t'I} problemes de medi ambient 
(SO<OIIS 1 a;gua). 
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Objectiu General 

Consolidar Barcelona com una 
metròpoli emprenedora europea., 
amb incidència sobre la 
macroregió on gqràficament se 
situa; amb una qualitat de vida 
moderna; socialment equilibrada 
i fortament arrelada a la cultura 
mediterrània. 

Unia Estratègica I 

Configurar 
Barulona com un 
dels centres 
direccionals de la 
macroregió. 

Unia Estralèglca 11 

Millora de la 
qualitat de vida I 
del fl'OCfb de les 
persones. 

Unia Estratègica 111 

Potenciaciò 
industrial i de 
serveis avançats 
a l'empresa. 

111.1. t:objectiu general i les línies estratègiques del Pla 

86. Amb el marc dels esca lliriS del futur. que 
.,.. ~ r'anMisl de ren10m eCec.tua:t. i 
1mb tes PGS$1~ que es derUen de l'ev~> 
UCo6 de les_,_ i debilita1S de la 
CIU11t Q1 deflntr l'obteCIIU general QUe es 
pret6n d'assolir 1mb el Pte Estratègic Ec:cll» 
miC I Social 8aroe10na 201X>. 

87. AQuest Obfee:tiu, ~!Ciment, s'ha de lormu
aer, tam~. d'acord amb el model M dutat 
que es vol. I el que es vol és una ciutat que 
esse,url et beneSiar econbmk: i social dels 
S4lU' l\llb!tants, smb una qualital de W::la a 
ra¡ç,da d'alb que permeten les modernes 
teenol08les. ets serveis 1 la qualitat <le 
l'entorn. 

88. Aceses Its potencialitats de BarcelOna. la 
com&utl06 d'ooa metrbf:d dinàmiCa amb 
UNI fot1o base ec<>nòmoca - dol stu 
coaliim.OC>OOOi'100ÍÓnc lnd~ es podna consoldar Sl 
, • ..,... -. t1s nous laclr:n de~ "" __ ... _ .. _~de 
wa a1 tun.. ,fofmació • una bona! biM de 
~ I Wrasuuc:lutes-

89 Lo...,. ooso6 -••oca . .....-.,...... 
ment amb el seu pes ec:.otàrllc perme>.en 
dt P1ft$tf en un1 txna zona de distribució 
de.....- en una., .. en la qual el 
''"'e tenc:Jil'• a aucmentar. 

90. LI prw:•m•ta1 i les bones oomunicaeiOòs 
amb unes ciuteb de menys dimensió perb 
atnb una d1n&mb moll notable configuren 
una fegwó europea t\iltural sobre la qual es 
pot PfOS&r 8 Incidir a fi d'augmentar tes 
potencialitat'\ glObals per ia via c:5e la oocpe
ttcló. 

91. Se'ns presenta, per tant. l'oportunitat d'orc»
ntr el nostre d.namlsme econ6mic i SOCial 
en tl tnlte d'una de les noves teg1005 eu~ 
pees que es conflsuren amb un paper 
.mpQftlnl en t1 futur d'Europa i d"wó:lir·tw 
~t I(I(WUJnt una uadílcló 1 una ru
lltat inelaUWI•~ COti'! a etements 
potentS de .. !ON 

92 Es .... ~. <rllkra barda, quo la ...... --pels poisas de l'rsl 
d~ ""'PPO'Y' la ........, <resuênyo< 
IQU8AS ¡¡pus de c:oopet¡ICi6 re¡IOnèll ~ 
P6l ~mb rObftC:bi,l oe no mlf"Nar leS tendèn
CJIS eqtJil.brldOrM que es pa~eStYen csarr• 
rament en 11 tnlf'e norcJ.sud cse 1a COtnunl· 
'" En aqut$t sentit, caldrà tréballa1 pe:r 
mtnlenlr r~t arc de &a MediterrM'Iia 
nord occldent~t com un dets eixos de cret:ke· 
mtnl d'Europi, 

93 LI~ del et~ ec:onOrni; que 
es prew.u. 001\Stotui!CK uN altra OI)Ciftl.nltat 
per a endepr, c:ontii'IUir IIC)t'Ofundir ti 
tral'lilbmadonJ econbmlques 1 SCC$11$ Que 
s'hln anat ptOduW\1 d"uns anys ~-

94- El Pll* de ._ clutats en ia prestació de 101 
Upus dt ttrvtis ens mostra, timbé, l'oportu· 
nltet d'tbOI'dlr 11 remodelació de r;rea de 
Blrcek:lnl contJ¡urant la com la veritable 
ciutat QUO és realment 

95. Amb aqutJtOJ rtUedons prhies el Consell 
Gtntfll dtl Pla, aprovà com 1 objectiu 
¡eneral dtl Pla: contolldar Barcelona com 
una metrbpoll tmQttneOora europea, amb 
lncldt-nela loObA 11 mKI'Of'q:IO on ceocràfi· 
ument M a.itua: amb una QU~IiUit de vida 
moderna: JOCIMmtnt equilibrada i torta
ment 1r~ 1 11 cuttura mecliterrinia. 

96.- ot>,oc:IIU ..,....,__ en del'ino:Na, un 
dea tltmttltS 011 model de Ciutat al qual vel 
- .. ., decur>- P'-' an)S. El ............. .,~ 

97 Metr6poll europ~•. LI dUtJt. emesa ama 
centrt dl product:il6 1 ~ de $oC!M::t$ i 
com 1 apllil)lf vue 1 rrebalar, en ..., marc 
eufOPIU. no est.i ordenad¡ com a tal. 
MottesldmiMtreaons púbiQues i de ser· 
...., hí actuen dlfieuttanlla coherènca;a i t'eft. 
ek'l dt la sova proaramacló En definlelva, 
amb I*'JUCIICI de ~ ac1u:acions e<:Mbmi· 
ques qut s'tll duen a terme i de la qualitall 
et confon dt >Ada deb seus habitant$. Si un 
dels condlc:6onants d'una ciutat és. entrt 
d'attros, tes wves tèclls comunicacions des 
de tolS els seus punts, Barcefonil encata no 
ha assolit lo qualitbdó de metrbpcll en un 
marc europeu. Es. per tant. una J)(lr1impor· 
IJnt dt l'Objectiu Goneral del Plo Esoatè8ic. 

98. Mttr~ tmpttntdora europea. PJxb 
impia dull con:sldttiQOI'lS d1ferents. bf quo-- (11 pnmer Ioc, metrl> 
poll ---· ,.. •• òc>ol .... genera ,~ M#ecllnts C*' al prccré:s. ec:on6mic I ----fil-Ioc. me~:~ tloOI tml)ftnldorl tufOCIIN a martt; 

- .. la referincla per • 11 produeoó 
oea I'IQilre .._,, ~ 
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LM d uUts d'una 
•~a han de coo
perar ptr pro
gressar conjunta· 
ment estimulant 
les potencialitat$ 
de eada una 
d'elles I d'elte5 
amb les aJttes •tM$ o ~gioos 
amb les quals 
també es reia· 
donen. 
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99. Aquesta part d'ObjOCbu té una sèrie d'ex!· 
gènc:ies: a) retorçar la nostra base de serveis 
avançats per a consolidar la competllMtat 
de la base industrial de qul!: dis~: b) 
refOtça.r els nostres esquemes de formació a 
toCs ets nivells com a element c&au per 
apropar·nos a 1& mlijana de la pioducCM!at 
europea: c) reforçar ets nOWe$ esquemes 
tec~. dc gcneracíó I de tratl$ferènc::ia: 
d) reforçar ets canals I aes -Aes de la comunl· 
c-aci6 i de la informació: o) rtfOfçar una sèfle 
d'activitats de serveis amb unes CM8$ 
potencialitats inicials {disseny, SOII:w<:ue, 
~t.Kiio-visuats, Silnitat, turisme i comélç); f) 
atreure seus lntern&Cionals d'empC'eses, 
organismes I Ins-titucions de caràcter OiiC~ 
nal o intetnactonal; g) opclmfWH l'accessibcli· 
tal de 8aroetona i la vertebració amb el seu 
entorn com un deiS: elements de oompet¡tlvi• 
tal econòmica tonamentals. Aque:sta accessi
bililat s'ha d'entendre en el seu dObli! sentit: 
accessibilitat Interna i externa. 

100. Metròpoli emp~nedOtJ europea amb inci
dê~ sobre la mactOregió on geogràtka· 
ment se situa. En d seu dia, tes empreses 
privadéS varen SuJ)ffar el seu tradiCional 
ailr&aonisme per adOptar tes esttatègtes de 
ta cooperació (en molls i variats camps) oom 
un dels insttuments més valuosos cfé la seva 
çapacitat de oompetèn<:ia i. pet tant, de ta 

seva capacitat de progr~. Ara, les ciutats 
han ó'lnlçlar el tl"'êêteix camf des del moment 
en què es plantegen, com le$ empre$e$, la 
possibilitat de compedr entre elles per 
atreure Inversions i per assegurar. també, cf 
stu Pf'OSrés i. amb ell, el deiS seus duta· 
dans. No E!$ tracta d'exerCir una caprtalrtal 
de l'àrea. la cooperació vol dir un aUra 
cosa. Vol dit, exactament, ser un dels seus 
eêtos direccionals, estimular els nuxos 
d'Intercanvis, definir estratègle$ -1.1nes 
certes estratèa,tes- de cara e 11nterior I 
extetiOr cse l'àrea I. progressat oonjootament 
estJtnutant ICS potcncíalitats de cada un deiS 
seus componet~ts i d'aquests amb Ics alt.res 
regions amb les quals tam~ es relacionen. 

101. Metròpoli europea amb qualitat de vida 
moderna. Les actVilclon$ sobre el medi 
ambient són una de tes claus del futur de 
tes soctetats. I, en aquest senw. leS actua~ 
CiOt'l$ sobte la contaminació, eiS S«OliS lleS 
aigüe$, són fonamentals. Petò tambó ho són 
tes bones comunicacions i d tràfc, els bons 
serveis pUbliC:s, la diSpOnililitat d'habitatges 
as.sequlbles, els espais culturals., esportius i 
d'esbarjo, les plaçes i els carrers, el nivell de 
tormacló I de clvlsme i els setVel$ personals 
deiS seus habítants.. 

102. Metrbpotl socialment equiJibr'ad-a. Sl bé el 
terme equilibri no és el més adient per a 
Cfefl,..r tes tealrtats SOCialS actuals sembla 
correcte com a indiCatiu d'una tendMcia a 
défugir els elCtrems. La formaóó, a to1s ets 
nivells perO de manera especial en les 
etapes inicials ck!ts Infants. és rinsuument 
clau de la lluita contra le$ de518US~Is 
socials, actuals o futures. L'e~Xess.ibllltat ats 
espais culturals, socialS I d'esbarjo, com a 
garantia de partScipació ciutadana és un 
altre element ~ic en aquesta part de 
l'ObjeCtiu. A més, tal tenir present, en 
aqoest terreny: a) et disseny policèntric de 1a 
ciutat, bbv\ament amb independència d'un 
centre c:Mc potent que caracteritza la gran 
ciutat, però amb nuclis d'altres centralitats: 
b) une oferta d'habitatges adient per a tots 
ets ciutadans; e) una oretta potent de sef'Vt'tS 
púf)llcs, benestar social I sanitat; d) optimlt· 
zacló de la xarxa de transports dé tal 
manera (luê es ladlitin les relacions diànes 
entre rcst::lència i Ioc de trebal ; e) preveure 
eas piOblemes del próxim futuc: més gent 
gran-més imm€ració; f) esaablir els canals 
de dià\es adients per al progrés de la ciWt. 

103. Metròpoli arrelada en la c:ultura medlterrà· 
nf.a. Creativitat. art, di$$eny. formes de vida, 
gastronomia, patnmoni artfstiC i hiStbfic. 
esbarjo, vegetació. balris, passeigs, aire 
ftiure, mar, muntanya, ... conf~~gt~ren un con-

Junt d'elements dau per a ¡arantlr un tipus 
de quahtat de vida, de benestar social, dc 
vida qu& c-at fer pt()QfeMar en ~ model de la 
d uta! qUé volem. Aquests élements donen 
una base ad.Jent per a assolir l'objectiu del 
Pta. a la vegada qoe aporta a Saroelona i a 
la seva àrea un element diferencial nolable 
en ta seva capacitat de creixement I de pro
grés, d'bCOC'd amb la seva tradició I &a seva 
signitle&dó en la his:tbrla de catalUnya. 

L'&sr«ç q~ suposa et Pla impliCa completar 
aquesta base amb la tulturalltzació de les 
tecl'lOiog;es, amb ta potenciació dels sectors 
de creatMlal punta de la ciutat, amb la dis· 
posi<:ió d'espai$, instruments llnfraWUctures 
que permetin la participació en ~ debats 
ck.Mdans lla ereació espontània de ncwes 
activitats CUlturalS I c:Mques. 

104. Pe~ adopta1 aquest ObjècttU GenetaJ del Pla, 
c-aha determinar eiS ete:ments clau qu~ 
havien de permetre, amb et SèU efecte mtd· 
tiplicador.la seva reailzaci6 efectiva. les 
tres l(nies estratègiques vinci.Aades i que 
formen part d'aquest Objectiu General han 
estat prioritzades d'acord amb les pr0f)(l5.tes 
fetes per les Comissions TècniQues I els suc
cessius c:sebats que se'n deriva-ren. Cfeiem 
que el seu nombre ha dê ser totÇOSamenl 
limitat per tal d'assegurar el posteriOr segui· 
ment. 

l.a formació. a 
tots els nivells 
però de manera 
Mpedal en les 
etapes inic:ials 
dels infants, és 
l 'instrument dau 
de la ltultJ contca 
les desl¡uatt:~ts 
soc:lats. a<:tuals o 
futures. 
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Primera línia estratègica: 
configurar Barcelona com un dels 
centres direccionals de la macroregió 

105. Amb l'establirnfnt d'aquesta l(nla es.ttatègt:a 
es pretén d'oñentar les principals acdons 
necessàries per donar forma a sa metròpoli 
dc Bat~ i considerar-la com oo deiS 
eixos bàsics ct'iqu~a macrOfegi'S europea 
que pot integrar Toulouse, Mon~Uier, Zara· 
goza, va~. c.utat de Mallorca, junta· 
ment amb BarcelOna. 

106. Tenint mott préSént I'OCiuíJibtl metropolità, la 
l(ni!l se centra molt en l'acabament de les 
infras.tructures d'ac:cessibiit31 intetna I 
cx.tema de Barcelona i en 13 potênciacló de 
les inrrastructurei de telecomuniCaCiOns 
oom a camins bàsics per a ta circulaci6 de 
persones, ~ns f serveis de tot tipus. ts, 
sens dubte, un dels pilars fonal'T'Iefltals per 
aconseguir la part dei'ObjectkJ General del 
Plil que pretén doUir amb ets mitjans adml· 
nlstratius i fisics necessariS el tertltorl on es 
desenvolupa la vida social i eeonOmiea de I& 
ckML 

107. Aquesta l(nia de treball és, a més., fonamen
tat en el procés d1elaboració dfJ Pla T erfft<>
rlal de la Regió I i en 101 et procós de redlfl. 
nició de ta politka de cooperació entre ets 
municipis ilmftrofs amb Barcelona. 

108. EJ caràttar e:s:tratègic d'aquesta lfnfa d'aclua· 
cions és remaftal pet la seva lnclclènc:ia 
sobre tota l'&eüvital ec:cnbmlca que es 
desenvolupa en l'àrea i SObre la qualitat de 
vida de!$ SW$ habi1ants. Aixf matetK. es con
sidera una lfÑi! dau per a la modetnitzacló 
de-ls sectors proc:tue1.ivs I per aportar la 
nèCes.sàrla flexibilitat que demanden els 
nous esquemM de ttebal. 

l.a linla se centra 
mott en les lntras
lfUCI.ures d'acces
sibilitat interna I 
externa de Batee
k)na i en la 
potenciaci6 de les 
infrastructum de 
telecomunicacions 
com a camins 
bàsics per a la 
circutad6 de per· 
.sones. b6ns I ser· 
veis de tot Upus. 
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La protecdó del 
medi ambient, es 
relaciona cada 
oop més amb el 
PI'OVéS ec:onòmle 
eom un dels eom· 
ponents mb vin· 
culats a la viabili· 
lat social i wltu· 
ral del món 
actual. 
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Segona linia estratègica: 
millora de la qualitat de vida í del 
progrés de les persones 

109. S'ha vist en ranàllsl <Se l'entom com l'ensen
yament lla formació, a tots els nivell$, e$ 
oonvtttaxon en la Clau de l'cqUllibri social. 
I també s'ha vist com ta eitnda l la tecnok> 
gia han adquirit una importància cabdal en 
l'actual i Mura djnàmica del meSo econòmic. 

La protecció òel medi imbienl, per altra 
part, es relaciona cada cop més al progré$ 
econòmic oom un dels components mé$ vln· 
culats a la viabilrtat sooaJ I cultural del món 
aetual. 

110. En aquest sentit, el Pla vot remarcar que el 
prowés social -el progrés de les persones
no é$ un element residwl que s'ha d'adap
t.41r millor o píljor a l'evolució del progré$ 
ec:onòmlc sin6 que n'és un dels seus compo
nents essencials. A hOfes d'ara, no podem 
parlat ja de •prOble-tne$ SOCialS•. C81 partaf 
de ~ viabilitat ecolòQica 1 de la >nabilitat 
soc::ial que ra possible el créixemtnt eco
nòmic. 

Amb la pr~ d'aques~ linia estratè· 
~. per lant, es, pretén ictuar amb una 
selec:ció d'objectius espec:lfa t d'accions 
Que han de garantlr la vfabilltat del Pla des 
de la pe~ hurnal\3. Es dar, d'altra 
banda, que difícilment aSSOliríem t'Objectiu 
q~ ens hem proposat -Barcelona Metrò
poli Europea- sense una qualitat de v'oda 
que respongui a estàndard$ europeus, tant 
pel que ta al me(U com a la formació I a ls 
cultura. 

lll. Ouatte són els Oblectius espccffks que éS 
pteveuen: ta mlliOta dei medi ambient que 
inclOu, a m~ d'altres, alguna mesura tan 
signific:atrva oom és &a de l'ocdenacló del 
tr~fk privat i la po«enclaeió d'un transPQCt 
públic; la potenciació de la fOffllació i la 
Inves-tigació com a fe$PQS*a ats actuats 
reptes de la tecooloSla però, també. oom a 
camf per actuar sobte eis eQuilibt•s soc:i.ats 
en l'edat escolar; el tetcer Objêctiu &spedfic: 
-milleta de l'eQuilibri soeiat- preveu, a 
tMs, la Pfoblem!tica dels habitatges socials; 
i, en daner terme, la lrnia iodou una sèrie 
d'a~ sobre les infrastructu-res cultu· 
rals cie la ciutat. 

El progrts social 
-el progrés de 
les persones- és 
un dels compo· 
nets es.encial$ del 
progrés econòmic. 
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Tercera línia estratègica: 
potendacíó industrial i de serveis 
avançats a l'empresa 

l12. Amb IQUtStlh de ttebal es pretén 
.,._.. 11 part do I'Ob,ecw- del 

Pla quo .. -·-Mettópol Emc>t-. ObNmenl. es,.......,. amb 
.. -do lo>linoe> .,.O!tlíques----·amb " ......... ""quo lo all~· 
~- ........ -dobase. 

1131.a-dolobas'NdoCOfQI<enla 
-·do pol!nCIIr ..... s«<ode
IYJ!l"'CMS • le$ empreses en ta eteença que 
Mft5e tls •• ri$ ,,~ dití=il de rnante1W et 
dlntn'llltnl del nostre teai industrial I ta 
donln'ica -""'· en proera~. 

114 Amb aquesta idea es t)lante¡en tre$ tipus 
d'te~ En ptil"nef IOC. tal dispo.saf 
d'Une$ certes Infrastructures Que txilitin 
l'.wvi&it de tes emPfest$. les empreses 
necessiten, awi ela, files et. mostres funcio
Nis, taohtJts Ptf ceiebrar ~ressos i con
vtneiOnS, dcSpOSar d1ntonnaci6 ràpida sobte 
mercats ewan¡ers. trobar centres de nep 
els que ets tadhlin ta ldéntlacló de certs. 
serveis JV8IlCilts, ... En un segon Ol)ieC.W 
aspec.lf~1 el Pla insl$teix en el foment cse la 
1nnov.x10 teenolòalce c:om un dels elements 
clau del csesenvok.lpament eoonOmiC i social 
de la eiu1at. les ..tes d'actuació, en aquest 
terme ineiOuen &a creació de centres de 
d!fuSki tecnolòQica 1. sebrotol. una potencia· 
cló de l'as.sessoramént têCnoi6Qjc sectorial 
vlncutat a les universrtats o allte$ centres 
com pOOen ser, eer1s instituts têCnològics 
soctorials. En clarrer terme, ef Pla té una 
sèna de propos,tes telettves a uns cens ~us 
M sti'VtiS que valdria la pena d'estmular 
atesa la bOna dcSDOI'Ii>lh\at que la ciutat hi !~. 

Coldi_.r 
d'untS lnfi'J$trut
tum que t~eiitln 
ract.ivít•t Ot les 
empreses. El 
toment de la Inno
vació tecno16clu 
esdevé un factor 
el.au p&r al desen. 
volupament eco
nòmic i socf.al dt 
la ciutat. 
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111.2. Estratègies, objectius i mesures 

1l5. Aquest caprto1mtesr• les propostes que ta el 
Pla per assollit e¡ seu Objectiu General. En la 
primêfa part es ptesenta el quadre-resum 
complet i esquemàtic. En la segona part éS 
troben les fitxéS que s'han etaborat per expli· 
car ets pñnoipa\s trets de tes mesures proJ» 
sade$. Recordem aquf quo les frtxes no són 
homosènies. perquè les acciOns tampoc no 
ho són. En algUns casos trobartm pfo§ectes 
bfn definits. En d'altres llies d'actuaciOnS 
QUê s'hautan d'anar CQI"'C.tetanl en el procés 
post~riOr dê controli segiJiment. 
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111.2.1. Quadre-resum d'estratègies, objectius, subobjectius i mesures 
del Pla Estratègic Econòmic i Social Barcelona 2000 

Objectius 

Subob¡eclius i KCions Subotl;ectiu: M~r l'«ussibllhl erttfu 
de BarcelOna 

--~ 1.1 Ampi~Kl6 cst liiJS Wrasll'Uelulft I ncwa¡t:StlO ót fAttooott Ot 
8.uctlonl 1mb pal'tkipaoi:S d'lltfWS 'goni$ ft;btl,IÇtONis; I 
eoonbmlcs. per tal de ~ob o:rn ol nucli do comlft. 
eebOo:"6 del Sl..d d'ÚII'Qpt 

~·~1\, 
12.. ~~ ff$11f'0111Çtes<le ~~r..· WOCit 
~do~ I fAV). tn tl$1f~ f'tOOtet•B.t~ -v-
~IX!f1Uin. 

1.3. ~ 1 ~WOIO dO rolttU portuèroa <1e &arctloNI. 

lA. ~ pomw..- '*Cr.cia del$ $1$1tme$ do de$Pitl(, 01:50111• 
nament I Wl10r11101111dal 

$~: Milotar t«cenibilital interna elet territori 

2 1 k.rf'Mil 1JI'I tl"'ft''\ e~e 120 lolfl at IIK hes òe' f!lfcro o 
d'"WIUCIUI'tt rw.tf ~tl I* ... lrM'IS()Oit lk OM-\.lt¡er$ 

2~. ROO<S$ttl~ ~ ltllltS ~~Ml" .O ccm 
l)lo~Mt~t.)r.tt.lt amb 11 UIU de !MIJOS, telort~~nt ti 5t'll 
ta!kter OtqoNI 1 ~PfOI'r.. ~ oawb n'o111~ructutes \'lolte 
dm on~ oer ~l:lbü' rocu-r~ tfl~ 

Z.l.~! ellu~~~R~ 

24 ~r una ti.CICtlW ..,..;a cMI 1:1".1~ 

2.,5, fi'IIOI'ilf 'ltillllopistft 111111""" cl'fQOtS, III'Cl ~1.111 ñn 
~I li ~ tcMeCUèllol. dt lllll\fl'l(ll'l Clllt .CIIIin (Ot" 1 
""Qbln ~ ~ cJit fi~ mtlrcpoilltfll I~~ I;) 
~l¡fll,)l do I($~ 1111 W'.-1 

SubotljKtiu: CtNr ..... ¡~ d'infOr'tnldó l de 
tMc:omunicaeiO~ . .. ~de DnJ 2000 

U Glrwr.t tfpll)l ~dc la grq tésQ dit~ OCI 
111 diÑ( .... POI'icdf 191!9.92 ~-e$1~8 ~ 11 
urY.a lles cwv• •• ~ deiS se-.-6Cb.lolll. ' uus. 

2 7 ~ar C1tF 11 "*'r200J8 ~~de .IIKOI 
-~ Dilblde ~ ~(l(OSOidt ...... ~. 
~ 1 ~. etldcom ~~~ '"'*''*"" 
òe .:tf* de beotv;ll ..... ¡ ~ Af90 I. 

2.8. Ptl;ipawel ~~pel' •• ~ 
do ........ llU tUitzld6~ !dl'éb&l~. -· 2.9.~tll~deTVOI!fl'~ 

Sutdljectlu: Equilitnr et lentori meltupoiü 

210. ~ )!J IO~~NMC«<tfi)IVI:OO _.,~ ~~ 
~ r~~fMtu<ltt04 we~•rAtoiMcw~ 
~4tS.C*ICN 

2.11 (xca¡w ol~'lmtl't~ IB!t(Je 110ft IR~Ollm 
- .. Pml tl'llm úpoc:ills de Rebme lnlen)r) 

2.12. ~ ""~<»aesuo~. • (V,oft~ 
per • liii)'O'I'ICICÓ oe t01 

213. ~IM lO~ htòt IIII'C$ ~com a~ 
~el~~ 

2.t4. Ñ!Ot\Mf!Uif 8~1 ~"' 11 ,.,..l.ltoOQa\. 
~ 1 ~ •r•rternr.IOQOI~tr~t en ti~NrC 
òtl ~do .. tf8iO' 

2.15 DelormNt tls Cenll'CS cii!OIXlO!IM *"~~I 

2.16 kllie:ld6cJel Pllde ~i ~metiL 

2.17 ~ót.pel ·~IOO~ihlilftl~IÇS 
~·~"t.JI'S 

2.18.~tf"' qcn, mKitnli: .. tdc ~ 

2.19 Rec~ Ot lt ., .. ~pet !Wf'n .... ~do (:OlMS 

2.::!0 lnttoóulf.., el Pllltfl'iliONI.. d5 ~del Pla~ 
que .t.ci.Wl el lill'rill:xi 

2.21 ~ r~ de ll!l rcrma~cklll CCE 1r1 
Mattr'd ~'in'oktle .,biler'UI. Ultlt • tcJOiòSlC en w W1 
ll'iblltt d-..tstruc~u~ 
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E$trategia a. Mti!Qra de &a Qualitat de VIda 1 del 
procrês de le$ ~ 

Ob;edius 3. Mli!Of¡ del Mtci Amblt~J~. <fi .• ~r. • tots tiS tlivtll$, 11 tortn.aeiO 
i a. ir.wsucd COI'I'I • ~ per tl Pf'O(fts 

5. Au¡~nt:nUr Its oportuniUU soc:i.ab 6. Priorituf ~ illllt*s.truct~RS a.dtunb 

Subobjectlus I aa;lons ~: RtdllcdO citis .act...- ~ls. $41bobfectlu: ,Qt~ ~Iu: MIIOtJ c1t rtQuilibrl sodM 6.1 ~~~~cunuraque~B.arc. 
do cont.a.mi~ bN eom.a e~pqi<Se ~i ~~¡SMI~ 

4.l.Cre.a6 d'l.no ~ Cetlt"H óe: FOI't!lkl6 f~:~~~ 5.1. PtOmClCltJ'W fn el~ 199l 94\#la <*rt.t tr'J.IIJ óe: """'"""""" 3.1. Recluoc::O óe: ~~ *MtiC: d'onsen vr.VI ' II'ICIUI!trill ~~ WICWIS·Iel~Ot fOII'I'IaC:ió 7/HJf8000~ ~ J)ICMOOÓO(I(:alll ~ ·~·~ 
6.2 f er 1CJCeS.51ble la OJ~ra a I~ cB ~ l'ltC:IOI)O{t.al"l5 • v.-..s • -~I la~ de ~(OI'ID'I tl PI'OimiOtltl 1 a nNEM. tia.! com wnbt tmo M ot(llftS ~ l'l'lttt()C)OtW'II!, ltl'll de ~ (01'6:1!\CCO (0'1'1 ot ll'leiU1 ... ..... tJiiWOI~ """"" 6.3. ~la ctJtut•~ I~ un «~U• 

3~. R«<ucoódlln"'lldt~ ~~. n:lo:.I$1TI.11 I 4 t. PrQITIOC:IIOtlòtr la ~ oe cent1es. f~ Ptl' • b !U. r.IAin oels rti&llta!J no:Qfl per GI1F" $CI(Itl I lemlorlal bO tt1 lt ~ MISUCt. ........... hlesllQkló, mlt¡o'l~l la COibflb.Ció 4'ul'l Ptrc Citnlk ., • 
6.4.. Prornodi:IMr ~ (lOI'Jit ~ lhl1 I d'IM~IW cu,c ttnb ~es. u~ S.l. "'*"" ttl pilns IOIIL';Sr.Jà pel • Del'lll mts ~IMIIS t fil'< 

:u.~dettt~ ~., no~o~~titt.telóóe: r~ eewt.t~ de etf'Cfloril 4UI! ~ ta protllen\alie:l <~e " """'" lli ~ IMitnflSOOI'I 0{¡1)1(, IOC tt~ 11 oe&ri'IQ. 4,3 PoWici.af. Pf'OI'~ ót ~1\1 ~ tmb iK l'li- drtS«<JI>tCió. Clii1Cua.tr"'" entl't els OOI«:ws Ot iM'S 
~ de l(ll'l$5 t~. I\$ .. lniMQOI'I ""*' ~ cM! ft'ltfC.II ót v.- ~M 111nc:remet~tlr .. ,,,.. 

r~l»ó<IM I1CUI"$$$ hum.Jns..ale\ ~'"" 
S-4. ~ tleconYCI1il., cqu~s. ~b per a u 

SUbobifdiu: Auep¡rar els. IKUI's.05 hidrk$ ~- ~l'li e'.-n I $ICbfttOt ~ftt'l'ltl'ltlr fll'l2.0001t$ Olltt$de tW. 
4 4 IIIClftmenUt t1 PI$ Ot¡¡~ Ge~ Un~. ~ ~ ~t¡r .. ~de $lti'Ytl$. dQmlc•• 

3.-t.~<lelt~U:Olf'.aew~l'll~. """' ........... ~~~denctllmtnti(f~- 5,.5_ Dolar "Se dld5 ~I eq~menls. llCIDeSs.af!s.,C dur., fo· --- 4.5. CtNci6 d'un tOWM !>$ 1 11 fOI'I'I'I.aCJO ~1. .ml! li IM tli ~amos. de~ Alld com"« eclrtt 11 ~ 
J)ll~ dot tolt:s fe$~ .s.toeiMNtl i~ ~ (file d'aoar'npony;tr 11 ~<!e la Ret'ldt 1<1 .• 

l.S. ~" cnn•~~ c~e~ sutmns=mf!'ent<l·~. ft(~ !)te'. te~ ed-Il~'~ IN dl'1serció I'S.altu Soc)al). 
tonjlli'ICI de 11 ~ pt'OIH$101'111, ~I OQ,¡~ 

5.$ ~ I atMwot~r la tle*•lill <J'\rllc:Mttt.-.. ~~ • .oro-
S~iu: Mlllof'J en et tracament 1~1~00 l'~ «<nnmml:: Cll:qlttOII· 
I reli~TW~ad6 dels. tahtus. s6ids ve. llnèrimes. ilbota, ~~ls. 

3.6. ~ .. " Cltl)a(l&M ~¡de lt'dda(2e óe 5.7. tnbese 11 tesoosiblòlals.QI.IIt~eltcr~ C10flo. - dentd1RPF.~Itcr~d~f~todtldlm· 
bol !loett. '* f~t l)l'(lji!Ctel ~ fi'Cfn'lir-...s • ,.. 

17. Pbllifur UN tlte!N:N.a 11 Camil. t.li,W ~IS $OCOilS 
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O.lt IMII:ICQ ,......,._ ~ •'"" JC,U,OIS ~ 
inportMtts t\1'1 .. c:aonp oti setYN tvanCit5 • leS~-
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lli. 2.2. Fixtes explicatives de les mesures del Pla Estratègic Econòmic 
i Social de Barcelona 2000 

Unia estratègica núm. 1 
Configurar Barcelona com un dels centres direccionals 
de la macroregió 

Dosctlpdò< 
eo-ilda rldUal _.._s'est.\ 
f.II«LLItane. ~ '* • un voun oe priSo....,.. do·~-.... -.. .... 
-...----~~poleneill supero a 11 pr~ T Jmbt • 
considefa ~ unt nova torm~ cse..,. 
116....., .._'""""""''omt>""' ....... dO d'--..,.,.. __ 
Jusbf-
D r1tme dt c.re:xement preval t1 SUPQ5Ar 1-
mCK:cn~a I'Ktull amO'«::). 

ConnOJl6 •mb rOI>jedju aenoral dol Pla: 
1.1 OJi l5lt*Nc;:ló d'\N metrOpot ,__.. 
....., con~t *'- q,11 ad•ent alts -tols. 

Descñpçk); 
raciUtar. ml~ancDnt ramplt de.., eurooeu. 
®O 831"Ctlona MdOVWIIUI un centre de chs.tn
bucló de me1c.ad~rles amb comct"XIó dlrecto 
amb França, Cêntto, nord I sud d'Espanya. 
Aild com tambó la W:ttebfKIÓ de le5 oomunl· 
eaciOns amb el TAV. com a pun1 d'f\loroon· 
MeJIIÓ I no PIS CIO Qfir'ICII)i O 11 de tta!OOO 

J ustiflcacl6: 
La klealriZICló dt 8an:IIMI afiYOfeb Ui ccn-
5011daci6 com a cenne de d.,.,~ uet 
~-~ d"Europe Alxl oom Dtr 11 seva 
posaclo~ en IUncionamenl afaYOfltb, Y vttte
btaò6 dt ~ mocr01f81C) on • ..,.,... 

•-do la no rulitzaò6 do la 
mHUrll: 
Unlort-peral
met"( eoon0m<. ae ràtea de aar~. 

Institucions mes ~en La rHtit· 
udó de la tne"S&.n: """""do Transport ~Ge
.......,.doc.t.U>ya,-de8afte. 
-Comin de Comerç, - ..._. 
o6 do 8oototN 

Connexió amb l'ob;ectiu general del Pla: 
Necc:esària per a &a OCif"'SQlidadó de Salte
lona eom a metrbpoli europea i la seva imbri· 
ç.açló ~ la m~egjó mediterrània. 

lnconvenJents de la no rnlitzacl6 dt la 
mesura: 
Reduiria sen51blement les potenç.alitats: 
comerdats.l turts.t¡ques de aa ~ area. 

Institucions mH implieadts en &a realit· 
zació de la mesura: 
Mnsten de Transport$ i Comuncaaons. 
Genet..,ot de C.toluny•. Renfe. 

lletc:rlcld« 
~er ~caut•'~ltl&aut 
OlzadOdo ... - ..,.,_ .......... 
d'l'llertatM tnOdal dtllJJMQC)ft, II'Ct~ 
tanr r~ tn IM«*~ I tiJ Pf'O
ce5$05 ;ust-m-twne. tant Pll q..- Q aliS~ 
tJIOOnS qistQ• er~ com folmbl' 
tn 11$ CIC*IICION dl cM::-: I di!Cir"'J. 
IOC. lf.Mwwt r~ec en • it'ntiO 
amb 1'1"1110'1~ ~··r4 , .. 
poat·-~ 
Jusüfococ:i6: 
LI no rea'flK:!ó cf~UIS&eS actuiCIOnS poc 
'1'1Picat un .-.crement en et • ..., •. Ql.llftla 
~t rt!IC)ICte a aliteS PCWtJ on s'han 
~ prooaQS o e~ preY~SU &I 

Dewlpci6: 
Aoooseg~ un sistema lntC1Jrall coord•nat de 
lots ets tr6mlts QUe rtQUettiXl& &e$tló por
tuària. do tat manera Qut l'agiliti i abar~llehu 
et tem~ I ol cesc d'aquest ptOcês Això r:wes· 
suposa un ptooés d';)dapcteló I mocMic4cló 
de tes ~11tuclonS imp!lc.AdM per assumir '" 
ncwa aestló. a!h0r3 que de cera a l'usuari 
f-ona la slmpllf1Caò6 dO la gestió I un 
I\III"'Y en et temps 

Justitic.ad6: 
l'O<IUBI d""rolllcacló d' .. mlnottiCIOM I la 
manca d"una Se$tó ln1egrlda I COOJdll'\tdl, 
raleOteix I encat.OC ~abltmef'rl ets tri· 
rMS d'txeeucló. l'IUj¡rntnt nec:ess~rl de la 
quota del mercat-del Pott dt Bolt .. 
lOna, tant de pstJó dl trai'IISIC de mett.lderles 
c:om de destf final, ptt tal de fMiofl( 11 com 
pebtM&at requereoc kwçoument 11 I'I"''IOetN 
lXII> ll'"""oeó dt la pstr6, .00""" .. mb<! r_..,.,,., •.....,..,. 11 pstr6. 

ConnOJl6 amb l'oOjocti<l , ....... del Pla: 
AJfWOfw la ~de> 8atceloN com a '*"'" IDiJ5lc del-do ta Med<el'· -lncotwe•nb de t. no realitz.;adó de La -~llJido-amballreSpoiiSI d'un se......,,_.,.. 
IMiítudons me.~ en la realil· .-.se ......... : 
Por! "-'tilnom de 8oototN 

Connedó amb J'objeçtiu general deJ Pla: 
com 8 element dlfeteoclal de la s.ev" tiÓ 
dència dtns de ta mactore¡.ól de S1JP0t1 pet 
al sou dcscnvolupamefll ecxn?miC I a &a 
vegada c:am a clcm001 sostenidof' i df\Bm•t· 
l~dOf dets !luxos transnacionalS I econòmics 
d1ns de te seva ~re" d,.lfllluència. 

Inconvenients de la no realitz.oció de la 
mes.ura: 
Pèrcl~ de competaMtat i d'un varo.. afcg¡l 
que podna generar-se, en benefici d·altré'S 
ceottes pomwis. 

Institucions mes lmplk:ades en la realit· 
uciO de la meMJra: 
Port ~Onom de Barcelona, M1nasten dt 
T rinsQOI'ti j ComUBtaCions, M1~eri d'Eec> 
nomlo I H..,..., ......... de Defensa, 
SOIVRE. servets fi~ns I altres agen:S 

""' .......... 

67 



68 

Des<ripcló: 
Dur a tenne els grans etxOS vtan$ de Cê'lta· 
IUfl')'a, pec tal d'aoonseguir una mejor verte· 
btació del territori. e~bd com t.ambé una miiiOJ 
comunic!l<:ió amb França. D'aQuesta manera 
serà ¡;)()(S&ble un major equilibri territorial. a 
la ""SOda que també, una """" fnse<ció do 
8atc.elona en el mate d'eurocíutats. 

Justili<ocló: 
La incldènoo de BarcelOna en el tetritofi on 
se situa serà possible en la mesura Que la 
seva oonnectabil.tat. en aQues.t cas viària. 
SiglA àgil, diversa i dt leS dcnen5100S ac» 
quades. 

Descripció: 
Aconsltguir ma "-'OOJ de metro de l20 t<m 
com a minim. realitzant una poorrtzacló de 
tipus ITIJthcnteri en la qual èS t:J')gUin en 
compte tes zones sense secvéi de ~tto. la 
cfens.~at i les necessitats de movlmcml dO la 
pobladó de d-,..-erses zones, les actuacions 
qve sense es.~ar realitzades nY¡mpedefxen 
ct'aftres., etc.. 

Justificació: 
Nece$Sitat d7ncrementar el transport púbic 
¡::er pocSer fet front a aes lleCe$$Ítats de des· 
p&açament dels Ciutadans I disminuir la ton
gestió provocada per la tntCOS!tat del llinS· 
PQft privat. El metro té uns lncJISCutlbfes 
avantatges que poden sintebttar·se en la 
seva major capaci'lat, regulantat i ve:b::itat 
CQmE!II'cial (doble que la d"aU1obusos). 

Connexió amb l'objectiu general del Pla: 
En la lima de la ~)M'teta t(ma estratègia del 
Pla. de Vertebrar 13 Macr()(egló, és necessari 
tot t.n Si$ttma viari més enllà de 13 ciutat 
mateixa que permèti ma major permeabilrtat 
del territori. 

Inconvenients de la no realitzadó de la 
mesura: 
- Oilicu!tats de oomunicac:ió 
-Aïllament 
- Agreuja et¡ desequilibris terri1oñals de 

Catalunya 1 Bartelona. 

ln$tiludons m6s implicades en la realit· 
zaci6 de la mesuta: 
- Generalitat de Catalunya 
- Mini$.terl d'Obres PúbliQues. 

Coone.xi6 amb l'objectiu general del Pla: 
()o(ar la Ou1at de tes. tnfra~ructures de trans
port de pet'SOOe$ necessàries I millorar 18: 
QUalitat de vida dels outadans I del medi 
ambient amb ta dcStninUCió de ta ooogt'$bÓ 
de tràfiC I e-IS seus e-fectes nocius. 

Inconvenients de la no realitució de la 
mesura: 
Els: que es deSPrenen d'allò que ha estat 
êXpos;at êtll'apaJta1 anterior. 

lrt$titucions, mê$ implicade$ en la realit· 
zació de la mesura: 
u Oireoci6 General de T ramports de la 
Goneralltat de CatManya, l'Entitat Mêtropoli· 
tana del Trañ$p0ft, En!Jtats rêSpc>nsables de 
l'explotaciÓ del servei. i Ministèri de Trans
port$ i Comunicacions. 

Oe$Cripc:ió: 
Establir un SIStema de Bus-ExPrés per als 
Cinturons I redlssenyar leS linleS d'aU1obusos 
met~ns amb oomptem.entarletat amb 
la xarxa de metros. tol retorçaM el caràcter 
orlq¡""''· 
JustifiCació: 
Necessita! d'h:tementar el transport públiC 
per podeJ lér fre:nt a léS nêCeSSilats de des
plaçament dels ciutadans i disminuir la COr'l· 
gestió pr<MlCada per la intensitat del trans.. 
port priva!. 

Descripció: 
Aconseguir el funcionament de l'Exprés 
RegiONJ. COOfdlnant leS acoons de RENFE I 
FCG, amb la re.aMzació de la I)M@t13Ci6 de 
les seves llnies al centre de 1a ciutat i 
connectant·les amb la xarxa de metro. 

Justificació: 
Nec:'essi1at d'inctemetttar el transport públiC a 
la f. per poder cobrir les necessi'l3ts dé 
desplaçament de les pefS(lfle$. que avui s6n 
ja inajornables tanl per rélQfl$1gade$ a 
l'habitatge. al desefflolupament cultural, ¡¡ 
l'ocr. etc., com per al desenvolupamen1 ec» 
nOmlt. 

Connexi6 amb rob;ectiu general del Pla: 
Dotar la ciutat de les infra:slrudures necessà· 
rie$ de l~tl$DOrt de persones i millorar ta 
QUalitat de ~ c;tet$ ciutadans I del medi 
ambient. amb la disminució de la congestió 
de vàtic 1 eiS seus efectes nocius. 

Inconvenients de la no realització de la 
me$ura: 
Els que es despteoeo d'allb que 1\8 eMat 
exposat en l'apartat anteriot. 

lnstitucion$ més implic:ade¡ en la realit· 
:aci6 de la me$ura,: 
Enblat Mett~tana de T ranspoos. 

Connexió amb l'ob¡ectiu general del Pla: 
Dotar ta regió cie le$ lnfra$truclures ~ 
ries de transport de persones per a la seva 
vertebació I per a la mdlora de la qua !at de 
Vida dels seus hat.lants. 

lnc:onvenienU de la no realització de la 
me$ura,: 
Ets que es desp,renen d'allb Que ha estat 
~ten l'apartat anterior. 

Institucions més impl~ en la realit· 
zació de la me$ura: 
Olrccxòó Geooral do Tf8nsportS do ta Genet .. 
Mat de Catalunya, l'Entitat Metropolitana de 
Transports, M snisteri de Transports i Comunl· 
cac:ions i RENFE. 
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Descripció( 
Consbtuclò crun 0!1ataSme mort: Geneta 4at· 
A,uncaments de rAiea Mettop()itlana 
Adminlstrac:iO Centrai-Em¡:.eses expiOtadc> 
res, encanegat de la pfanificacló, ta OOOfdlr'li!l 
ció •la gestió del transport pól*. 

JusUIIcacló: 
Evrtar dupk:itats I actuaciOns descoorCitnacJK 
o rl!'t$ i tot con1radiet0ries en una (lúf!S(ió: tt 
transpor1 püblic, amb una importà.rltia soc:IO 
ICXlliiOmc:a Vlt&l i que comporta elevades 
de$¡>eses. 

Descripció: 
Es tracta d'endegar un pla que preveQI l'e.KIS 
tèneia d'u"" ~rxa vià.ria amb ta íMXlfM COò· 
nectabii!Wt dtns d'ella ~teixa de manera 
quo sl¡ul possible faote$$Íbilitat del te~ritOti, 
tot evrtamla no COtTespondènçia entte ve 
de dtretem ordle i 18 •n~eroonnexló ap entre 
tcmtoriS IVxf mateiX. cat oonsidefaf l'a8JIIt& 
ct6 de nous projèet@'S que afa'I'Of'fiCittl la 
c:apillbntat de la ciuW de Barcelona cap al 
seu eo1om i d'aquest cap a la caAat, de 
maner• que faocés i la a:nne.xi6 d'aquests 
do> letf<IQn5 "i>" ògi I raçional d'i!CO<d amO ... --de~,.,_. 
Justil~: 
r~ r.J<Césolo-...,. 
IOJI5t5 ltffTIOr'IS es c:on:sdera wnpte5QO 
bill ... ~ 3YI,I1 dJa la vtda sooall ec:ontma 
cal COI"'SSder11r·la no des d"" Wsiló esw;u. 
Ment tocaista 5lflÓ al ct.r'lt.rarl, deS d'un àl'!'lblt 
n'd ~ SUperior a aquest NIS matt~:x. 
aQueSt aspede e$CieYé bèsic per al deserM> 
klooment I responJoritzaciS deia autat, com 
tamW. per alllOt'lTial desenvolupament 
d'altres nuds urbans c:Wrs de la regió. 

C«<ntdó amb l'Objectiu general del Pla: 
CreidO <lVI ll'l!ltrument necessan per què la 
ttut.11 de &ttelona •ta Reg¡ó 1t.'ef10PC;lWana 
pugu.n dot.lr se de les •nfr3Struct\lres oe 
~ranport públic oue ets calen, gestiOnades 
amb erdc.:aa 

Inconvenients de la no realitz~ió de la 
mewra: 
Os Qvt e5 c:tMprenen d'allò que hr& estat 
cxpos,ot en l'ap.aortat antet()(. 

ln1titudons JMs impfiçades en la realit· 
udO de li mesura: 
llwocco6 Genetol de y,._ de .. Geneta 
: t.~t ~ C.tfUioya. EntrtJt v~ oe 
Tr~ W......Cen de lranscxwtS 1 Comt,n. 
CIOOI'I$1 RENFE 

Connexió amb l'objediu general del Pla: 
la VOluntat de consollctar se com una ftle(r0. 
pol requert« COI'\$derar 3Questa des del seu 
àmb4 tcwtonal real, en aQuest .senb1, racililal 
raocés 111 CON'Ie)(ÍÓ entre tcrntoris a$devé un 
factor dllu PC!f a &a Ck'lafNtzaCió d'aquesta 
meubpoll 

lncorwenlenU de li no realitució de la 
mes.ul'll: 
Ob<toc ........ fldeSenvolupament t6gic; .... 
o.l 11. dl la Ci~Aat reallant des d'\N òptica 
rf'Jdeneial. de meteat de tr~. çam 
.....,., d'IC!Mtol$d'OCIIMQ ·... """""" .. -""""""" 
Institucions mts ¡,.,._.en la <Utit
ud6delamesur.: 
-de c.t.Ulya .......... de y,_ 
pons I c.mu.-,--af«<ats 
Ooou<IICI6 .. 8oltelona 

Oeoalpcjó( 
Es llacta d'at0n$é8urr él normal funOona. 
ment de IM intraslnJCtures de telefonia 
d'acord amble$ necessitats ar;tuals i futures 
de ta Ciutal. ~ lmplb: 

Situar aes telec:omtricactons de Barceklna. 
I el seu entom 3 un rès;m de norm&lllat 
Acxln54!at.W lB cobertura de 18 demanda 
ectull Outura f" al 1992 
Olsposar d'una in1rastructura que sab!itad 
11 trMc teteebniC m~nçant un prot'lê$ de 
mo<clemitta<ió a lnYés de lo d18113ldzació 
dOlo..,.. 

- Oot>o>a' de-pób6cs. ,_ .... 
~ j deis bam$.~ .-.tegnn ~ .. a>m.-.-~ .... 

Ñld tnl"eoc. .. tneStn l)l'eYeU, '*' ral de .. 

-~~--de-devab ....._Lli map- dlspcwiblbl en I!,,..,,.,."' 
dll ~d. ets sewss d.óormac:i6 i els de 
_ __,_També es
~~tes t'QTIII.I'lic:a in~ 
m•CJ¡anÇint c.ablt,at férres(te i marltm, et cete
potf, corm de comt.niead6 i centres dé tete
comunitaeiOns per sat~l·it 

Justificació; 
lmpreSC.IOChblt P1f aconsegurr una normalitat 
en la vida econbmíca r SOCial de la dulat, at:d 
am tam~ Clt 11 seva eomooitació amb el 
seu entotn. D'altra banda, tes previsions de 
la demanda dNerslf¡quen t'Os de la xanca 
actual en una dNer$1tal de servei$ als quats 
cal dOn&f ul'll respost~ que BSSe¡Uri la seva 
fe&l!lliCIÓ 

Conoexl6 amb l'objectiu general deJ Pla: 
Per tal d'lmblr 1 wr u"' metrOpoll empre
oecbl europea, hom c::ons.detJ ¡mprescnd¡. 
ble aQUIIIl Dtoo6s de normal~ en 8 
terreny de les ~.IOl notmallt+ 
zant tes 1MCOn"'UUOC::CC im S«VecS a ~ -tncOIMflients de ¡, no re*»c:ib de la --Gttus "'ll0flt110<-booo"""Md "' fO - l!<llll/)ma I 
$CliC:~~~ de .. CiUtM ~poden esdeooetlil 00 ebo-"" .. MvluOOonomenl 

lnotijudon•.,.. impt~ en la n!aTrt
ud6 de la mtsoJta: 
M1niS~er1 de Trensport51 Comuncaoons. 
T elt!jònlea tn el te"eny dels ....,.. dc vato< 
afO&It fQI.IeStts flsbtuclons són ooncut'l'tn
aals amb altres organltzadons em¡:,tesariats 
de ~rbctcr pn\'al. 
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Descripció: 
Es lt~Ca <le posar en funcaonament una nova 
xarxa disltal de serveis int~ats.. que dtsposi 
per al 1993 de )20.000 Jin¡es XOSII prevegi 
ona ampliaCió hns a 300.0Cl0 pet a rany 
2000, a hOf'ts d'tlla oomés e~te1x en tW)eo 
riènciés molt puntuals. que p(!rmet un majof' 
VOlum de ltansmissi6 d'informació 'ASOOI, os
Crita i de só. Això impfica: 
- lns.1aHació de nous tipus de centrals aptes 

per a aquesta xarxa i per al servei que 
s'ofereix 
M<xflfiCaCió de la ll.atxa actual allà on 
calgui 

Ampliar les capacilats actuals de telefonia 
rT'IÒbil fins a 50.000 rany 1995, 70.000 l'af'l)' 
2000, com també llO.OClO tetminats pér»
n¡¡fs pes et rany 2000. 
Ai.xf matetx, es traclêl d'assegurar que per 
t•any 20CX) exlstebd la màxima experiència de 
banda ampla, del tipus com les p<..-stes al 
Port i la Vila Olimpi:a, de t:.al manera QUé aC· 
turn com a moc:or per a la seva ampliació a 
altres zones i equip¡¡ments-

Justifícad6: 
Es t1acta d'una tendència sobre la qualla 
CEt ~ fet una teç()C1'1anació per al seu Us i 
oue rEstat espanyol ha acçeptat. 
Tanmateoc. sembla ser que 18 1endència en 
altres paisos deiS sistemes de tefeOOmunlca
clons, é$ ta d'llblittar aquest tipus de xarxes 
OM\ a SS1ema de c:otnt.r'licacions de Mur, 
per tal d'adaptar-se al deserwolupament de 
la tefefooia, ja iniciat en altres ~ïsos i a la 
vegada êlSSUmir els reptes de les. noves de
mandes I ex.igències futures de ta W:la social 
I econòmica de les cMat>. 

Connexió amb l'objectiu general del Pla: 
Els requeriments per aoonsesuar unes Unia• 
çiQns (le Barc;elona amb les attres metròpoliS 
d'arreu del món, en et terreny dé res oomuni· 
C3CJOnS I de 18 qua[(lat dc vida. fa nêee$Si\ria 
la mod,rtCacíó de ICSI"'Iras.tructures en la línia 
-da. 
lncorwenienU de Iii no reillització de la 
mesura: 
Oe no teahtzar-se aQuèSUI mesura, no est. 
rtem al nivell de les altres ciutats, a la vegada 
que s·agreujarilm dQtieíiS substanciats en els 
seM!iS otertats en relació al ritme de creD:e
me:nt de la demallda. 

Institucions mes implicades en la rtalit• 
zacló de la mesura: 
Mini:s.têri de T ranspods i Comui'IICaCiJns, Te
lefònica i atires em,Pfeses concurrencials. 

OescripeiO: 
Oeteiminació de reglaments 1 oontlof de la 
seva execució amb relació a: 
- CoQ(dinaoó pec a f~il connexió de tOC ti

pu$ de ~ en tes inlrastrvctvres viàries 
- Normalrtzacló I es.tandarització de les in· 

fras-t~UCtures en polfgons indus.tnals. zones 
oometciaiS 1 residencials 

- StfWiS comuns d'e<t:sficis. OOti1CiS intet·li· 
¡@".niS. 

Justificació: 
- Més rcnd1ment de les r.staHaciOnS 1 ln

fr<l$11\JCtu(es 
- F' adilar la posada tn funciOname:nt de 

nous serve.s 
- Beneficiar l'usuari. 

Oescripei6: 
Accelerar el ma)OI' nombre pos,s¡bae d'expe· 
riències de lV per cable en ~. ooms i 
equipaments de Barcdonil per tal <l'assegu· 
rar en un horitzó a lar¡ termini la diSp()fW)tli· 
tat d'una xaoo Que .permeb at màxim de la 
poblaCió pos$1ble fl seu ús l&nt per la matel· 
xa leleviSió cxxn lambé per a!trêS 5ttV'eiS de 
valors aJegil$. 

JustificéKjó: 
la seva feabtzació afavoñoa, sens dObte, una 
~qualitat de Ylda, especsalment en e:1 te
nény de la intounació, ta dOCumentació i 13 
comunicabditat de 13 població alhora QUè.-.. 
çorporaria factors diferencials de la ciutal 
tespecte a afttes àrees urbanes, <XlfTl ~mbé 
una ll'lllloril del medi en la mesura que $1Jbs· 
l1tulna eiS 8Ctuals sistemes d'antenes. de re
cepció. 

Connexió amb l'objt<tiu general del Pla: 
Facilita indubtablemenl una mi'for qualtlat de 
VIda al ciutadà. 

Inconvenients de la no reallt.tadó de la 
mesura: 
ta diversrtat d'~uacioos en un mateix punt 
obstaOJiftza &a Yida, alhora que repfesenta un 
cost wperior. 

Institucions mes implicades en la rtalrt· 
t.ació de-la mesura: 
- Administracions pllbliques 
- Promotors i c;onstruc::tors. 

Connexió amb J'objédiu generat del Pla: 
Pot Wlcorpotat Barceb\a a una poten0alitat i 
una especificitat més grans enfront l'exterior i 
seria un t~or f¡¡•,'(l(able per a la pocencia(:IO 
dels set\'eis avancats a les empreses. i per al 
desen\'Oiupamet'lt de ractNttilt econòmica. 

Inconvenient$ de la no realització de la 
mes.ura: 
Pèrdua CS'una oponvnttat 

lnsUtudoos més implicades en la n!'alít· 
zaei6 de la mesura: 
Ajuntament~ &!tcelona, Telefònica. 

73 



74 

Destripçiò: 
Es tracta de realitzar les lO Atees de Nova 
Centtaf&'tat dissenyades per l'~nt.;lment de 
BafceiOI\3 (Oiagooai·Safflà. Tarragona, 
Renfe-Meridiana, Ptaça C!rdà, canes I. Pon 
Urbà, Plaça Glbt'lll!$. Vall d'Hebron, Sagrera. 
Diagonal-Prim). Alxi com també ets projectes 
de nova ce1tralilat, bona part deiS qualS van 
ser dissenyat$ pe¡ la Corpotació Melr()(>Oirta· 
na i que 3\'\11 a$$UI'T'Ieix la Manoomunitat, 
com són Montlgal&, Pedr0$<1, Parc Tecnolb
gic del Vallès. el ceot.te direccional de Sam 
Cugal-Cerdan)'Oia, Mobnet·Trefa!gar, Marina· 
8~. C3talana, santa Coloma (~BA>, Prat 
de llobregat, ... 

Justificació: 
Es tracta d'aprofitar l'actual demancf.¡¡ 00 ter· 
ciM i d'equi~ments i d'àrees de centralitat, 
per ote:nr mirs i nous espais per a la seva 10-
caJització. 

Descripció: 
En ractuatrtat hi ha 17 Plans Espeoots de 
RefOC'malnteóof en et Murncip. de Barcelona 
i 26 més a la resta dè J'Àraa Meltopoi!ana, 
que no tenen assegurada en bona part la 
seva implementació abans de l'any 2000. 

Justificació: 
les ITW!SorM d'habt1atgt: del Pla Escratègl¡c 
han de tenir com a pri0rrt11t la rea melÒ dels 
PERls, perquè són un instrument clav per a 
la revitafftUicló vrbana i l'equílbri lertitooal a 
l'Àrea MetroPOlitana. 

ConnêXió amb l'objectiv general del Pla: 
ts bàs.C per aconseguir la Barc:dMa empre
nedoq¡ i equilibrada que planteja el Pla. 

Connexió amb l'objectiu general del Pla: 
Es tracta d'assegurar la modernització de la 
ciu1at meuopolitalla i el creixement econòmic 
c:onMuat i equilibrat terrrtonatment. 

lnconvf:nients de la no realitz.adó de la 
mesura: 
Pèrdua d'oferta de sòl per al terciari avançat. 
desequilibrat més el tetriton i desintegr~r 
l'actual relilció entre funcions urbatle$ en el 
muniCIPI de BarceJona. 

Institucions més implk.ades en la realit· 
zació de la mesura: 
GeneraliWt de <:ataluny3, Ma~nitat <le 
Mt~nlce>ls. Alumament de BarcelOna i altres 
Ajuntaments de l'Atea. 

Inconvenients de la no reatitzaciO de la 
mesura: 
A part de no aconseeutr-se l'objecbu de-J Pta. 
es ffusuarten les expectatives deiS c•utadans. 
ja que t'lO H 1)0( Oblidar f'vnportant grau de 
partjCipació \'eina! en Ja seva elaborad6. 

Institucions més impl~es en la realit· 
:ac:ió de la mes.v~: 
Ets ~taments que t;nguln PEAts 1 la Ge-nc· 
ra~at de C~11alunya. 

Descripció i justificació: 
Es un ob}ecth.1 instrumentat pe-rb té una 
importància estratègica '* aconscgu•r una 
adeQuada d1$Cr•buel0 especial de 11\ab•tatgé. 
la andústria, el oomet(: i ets S&rveis. Corn que 
13 realitat urbana ~ ran ho~ ¡ ~ ccrn
petència dels Ajuntaments de gestió cJ.et sOl, 
es ta necessàri3 la coordinació de la seva 
actuaaó en el sèl metropolità. 

Connexió amb l'obtectiu genel'al del Pla: 
E.s un instt\Jment operatiU bàsic pet fer poss;. 
bles les mtsu~es sobré el sèll industrial i de 
sen.>eis i habdatge, relacionats per ac:onseau•r 
un cretxement sostingut de la ciutat i un més 
gran equlibri socia~ i temtOfial. 

Descripció: 
Es ttacta 00 consolidar el patrimoni nai~Xal 
ooncebul en uos grans zones: MassEs del 
Garra1, Zona de Collserola i Massis de Sant 
GêrOOi. 

Justifica-ciO: 
AQuesta mesura ClClhtt'tnl amb el PGM era 
un pto,ecte ~noutari de l'an!iga Corpor<Ki6 
MWopoMana. la mesura t~ sentit de 
reafirmar·lo eo scxgu postures qve plantegen 
la se'la urbanització. 

Connexió amb l'obJectiu g~neral del Pla: 
t.s una mesura dau perquè Barcekna dis· 
posi d'un medi d'ambient de qualnat i es faci 
reatment accessible la munwnya ili clutOOà 
de Barcelona. 

Inconvenients de la no ..ealitza<:ió de la 
mesura: 
Es difiCultarà éo gran mesura raoomplimen1 
dels ob70Ctius i mesures del P~ que i!!ectln 
l'ordenació terri1oriaL 

lns.titucions més Implicades en la realit· 
zació de ta mesura: 
Mancom~t de Municipis de l'Àrea Metro
politana, Generalitat de Catalunya, Consor<:i 
de la Zona Franca. 

lnconvenjents de la no realització de la 
mesvra: 
En aQvest cas. no es tracta d'una mesura 
nova, sinó assenyalar que si aQuesca no es 
complerx. pot <;uedar en un W'terrogant 
t'ob,ecliu del Pla Estrat~íc d'~as una 
qua1rtat dc vida moderna als duttldans. 

Institucions mês implicades en la realit· 
zaciO de la mesura: 
la M&ncomunrtat de MunicJpiS de rAr~ 
Mc:ttopolitana de BarcelOna i ~ Patronats 
eotrcsponents. 
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Descripció: 
Es trtteta de mesures que afecten un àmbit 
territorial molt mé$. ampl. que no poden sei 
assvmides exduslvament des de la poslòó 
del Pla ÜVatèslc Bar"""" 2000, però QUO 
es consideten bàsiQues per a un notmal 
deSenvolupament dc catalunya, la Regió I 
i òbviament també per a 8arce101\a. 

JU!itificaci6: 
ca• actuar amb COOf'cUna<::ió tol evitant pro-
jectes ooottaposats o bé aiVes que dif~en 
la realització d'aquellS que es consideren 
ne<:~ñl. 

Connexió amb l'ob;ectiu ~eneral del Pla: 
La consolidació d'una mettà(dl requereix 
una viSió tenltorial més àmplra que restrlcta
rnent lOCal. a la vegada que afavofeix un 
majOf nivell en la qualilat de vida de leS Ptt· 
sones que viuen i treballen tm l'àmbit de la 
Regió I. 

lnooiW&nients de ta no reatittadó de la 
mesura: 
Un aort es.trangulament per al desenvolupa· 
ment econbmic de l'àrea de Barcelona i de 
C.tolunya. 

Institucions mês lm~lcades en la realit· 
zació dt la miÜUra: 
Geoeraitat de catalunya. AdJTll'ltstració de 
rEstat, Afuntaments afectats. Mancomunital 
de Mmicipis, i Ren!e. 

Línia estratègica núm. 2 
Millora de la qualitat de vida i del progrés de les persones 

(3.1.) Reducció de l'impacte acústic d 'origen viari i industrial. a través 
de normatives i la incorporació de barreres contra el soroll 

Descripció: 
Es tracta de tedu!r els M'ell$ de soroll a la 
ciul.ill tant de dia com a ta nit. als e$tèn· 
dards recom¡¡natS pet l'OMS per a leS grans 
ctvtats. les pttndpats accions a empretKSa~ 
són: a> ~Hadó de panta!Ye$ J)t:r abSOrbir 
OIS SOfOIIS en ets OOIUC'Of'IS: i principats W!s 
dt la ciutat: b) la rtduceió del soro1 en eiS 
seMis d'èSCOmbraries i aU1obusos; e) corbat 
progressivament l'esglaó de les calça<.fle$; 
d) aplicar fortes mesures dissuasòries a 
motoc~es I \-ehicles pafbeulars., en gene
ral; i e) reflectir aquestes accions en una 
normativa adequada. 

Justificació: 
El medi ambient de qwlltal és factor essen· 
ciat per a la qualttat de vk:Sa I l'atraaiWtat de 
les ciutats. 

Connexió amb l'objectiu ceneral del Pla·: 
Els sorolls són un dels principats !Odlcadors 
<1e mesurament de 13 QIJ3lltat de vida en ICS 
ciutats. 

lnoorwenients de la no real.ib:ació de la 
mesura: 
Es pec<Srà una d•meos.ió •mportam de la: Qu&
htat de Vida en ta ciutat. Que pot ser molt 
oportuna per a ICS tr'8nslormac:i0ns urbanístl· 
queos qoo s'hi Pfe\'éUéo. 

Institucions més impficade5 en la 
realització de la mesura: 
Ajuntaments de-I'Àr~.a Metropottana, Entitat 
Metropolitana dé Setveis. Genéralit.at de 
C.talunya. 

(3.2.) Reducció del nivell de contaminació atmoslèrica industrial i de 
vehicles 

Descripció: 
Es tracaa de ton~lnuar reooocant ets nl'o'CIS de 
contamiMCIÓ atmostèrica d& fa ciutat, donant 
un e:speool èmfaSI a Ics acciOns destinadéS 
a: a) in'lp~Mtar 13 gMOina sense plom als 
au100'10bitS; b) l'aplicació dé Ea rx>rmativa 
ambiental a la ndústria i lloc$ domèstics: 
e) continuar en la implantació de gas natural 
i ta er~ del nivell de contaminació dels 
\'ehicles; d) dissuasió <lel c:ocxe l)fival en el 
centre <lc I& ciutat 1 U11htzaaó CtlS set\'CiS 
póbliCS: 1 e) COI'ISef'WI(ió i amplioció dt ;ror'l@S 

verdes. 
J ustifiçació: 
as actualS; nivellS de conlamlnaOiÓ a Barce
lona reqUff'elxeo mesures ~ts per tal de 
redl.m.iO!, ospeciatnent én aquelles zones 
m6s arettadês. Alxr maleix, hom cons;csera 
neo&SSari insistir en l'intfemen1 de CXW'ISCièn
cia del du1adà sobre la millora det medi, 
com un dels pnnçipals elemet'IIS de la quaN· 
... (jo >ida. 

Connexió amb l'objectiu general del Pla: 
Fer de Sarce!O!'Ia una autttt amb qualitat de 
vtda mOcltma. 

Inconvenients de la no realització de la 
mesura: 
lncttmentaf eiS nivells (elatius amb re-laciÓ a 
la mrtjana de leS ciuta;s. per~ s'ts*an pt'~ 
néllt decisalS dràstiques al respecte. 

Institucions mêslmpticades en la realit· 
zació de la mesura: 
Generalitat dt Catalunya, Mancomunitat de 
MuniCipis de l'Àrea Metropolitana de Barce
lona, Ajuntaments <te r,àrea de Barcelona, 
Universitat PolitècrUca de C¡ilalunya i l'lnsblu1 
d'Investigació Al:lfalda de I'Au1omòbil 
{OiltAf)A). 
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(3.3 .) Dissuasió del tràfic mitjançant la no utilització de l'automòbil i la 
potenciació del transport públic, tot afavorint la delimitació de zones 
restrictives a l'ús del transport privat 

Descripció: 
La ~i6 s 'aconseguirà M!ijanÇ.lln1 les 
mesures de potenciació de:l ttansl)Ort pUbiC 
del l'Iii, però ~Ien. a més, mesures econb
m¡ques ilo restrictives. que gravin 13 utllill3 
CIÓ del cotxe privat sobretOI en el «nlre, I 
811tH zones de ta ciutat. aixf com també a 
lt&vfos d'aparCé't1'1"1eftts d;ssuasoris a l'entrada 
dels nuclis «ntrats de4S. muniopis de l'Aiea ,._..,. 
Justificació: 
la MSI..Ia$IÓ es nec;ess.an.¡¡ per a mdlorar la 
C)reulaOó, la qualitat óe ra re. t n;llred.it
"""' pc)Ctf'ICaar Its MetS de I'IICWi Uf!~~ 

C«1ne:d6 amb l'objectiu general del Pla: 
LI mcsurtlnc.de« a ter una Barcelona 
~~ m IOrantla quaJ1ta1 de 'o1da. 

lncorwenlenb de la no realització de la 
mt$Uf'l : 
(!, pcfdfll roponuMat de nulorar racx:.és; el 
medi La reaMlacló del$ canlurons çOmple
l.td.a per la d~SIÓ del tr3f.c al terure 
miOI'J quatctat .... amerula Ofalaeió. 

lnsbtuclons mé$ implicades en &a realit· 
udó de la mt~~.~tJ: 
A¡t t.tmf< '! M Blrcetr:'w\3 

(3.4.) Sanejament de la qualitat de ra11ua mit¡ançant recol·ledors, 
depuraclo<es i programes de tractament i d ·eliminació dels residus 
sòlids industrials -Descripció: 
Aconsf8:ulf un mà:un de quallta1 en les 
1118UM continentalS. tant $uperf1Ctils com 
~tertanl!'!, Pff poder ser considerades 
recul'$0$ hklrics, Si no ap;es per a algue 
d'abastament eo ia SéVa toltiMat. sl com a 
aptolitables. per a diferents USO$. 

Justificació: 
la necessrtat ('0(31 dè' recorsos hl(ltlC$ per a 
«Jts ets USO.S, que actua~ Són ClftiCS pet' 
a ~ttelona • el seu entorn. 

Connex:'l6 amb rob;ed:iu ceneral del Pla: 
M QtR COMe'XJÒ. es podoa assenyal.lr 
fJbsoUa pn:lntat de la 'Sie'Va reso\.<Jó 
I>O'QUÒ éS .. lacta tmc "" .. --
mtf"t cte 8.m.efonJ enfrort de 'lrfl 20X) 
Cl)r'ft 1.1\1 de 1($ c:iJtlts pslta cf'Et.rol:rl tn 
llOtS eiS as.peaes, Tot I c:ot'l$1defan116\ Cif! ..... 
mtt'lt de poc:Aacl6 O o nes;.JW de r~ea de 
B.arcebnlt que la c:teaCIÓ d'~ures.. 
~~-.pe.- c:ontotma:r4 com a 
ot.lt!1 punta, ro demané n'M!s quantltll 
d'a~ que ractua~. la seva qualitat no 
podnal'l\itTterw-se al$ nivells actuats.~ als 
previStOS en un futuf i'l'vnedlat 

fi'IÇC)fi'Vt'nients de la no realit:z.Kió de li 
me1ura~ 

l~3111 al conc:epUt glob31 dê Ciut31 2tXlO 
dc Baroeb'la 1 natt~r¡,lmeot la creaciÓ d'altres 
l!lfrtl~ructures i equipaments, en fallar-lila 
qual1llll dc l'ab.lstament o per altres usos. 

lnJlltuclons mH implieadM en la realit· 
z.x.O de la me5ura: 
Ctntral!t.lt de Calalunya. Joo:ta de Sane).l-
mMI. Junta oe RE'Sidus, Junra O'Ai8ües i 
Enf¡ta1 Mtlt0Cd4.ana CI~ $etvel$ 

(3.5 .) Augmentar la garantia del subministrament d·a;gua 
-----i 

OetcripdO: 
~~rar un mar¡e de Sfg\.!Jttat entre ets 
recursos d'a~&ua regulatS 11a demanda 
d'a.gua. d'acord amb la ll'nportància dé l'kea 
MetrQPOIII.ana de Barcelona, i de manera 
ave puguin plamfar-se augments oonJuntu
"ls de la demanda o le:s arregulatitat$ prò
piH d\.ln règ1m mediterrani torrencial. Qoonl 
a l'abastament, aQuest és un COI'!Cej)te ~re· 
tarnenl uM al de qualltal . 

JuJtifkació: 
Pt."r i l'any 200>. un;, ài'~ de 4.CXXHX:X) 
dl\lbtant$ de lai lmpotf.i)ncia soc:aalt eoorò 
rna que es pretén. no poc estat StJtrneSa a 
ww~ en 1a quantrt.at d'acua <1t suo. 
l'ninl'\!r ltnel'lt Aa.O II'ICldlrll negativamenl en 
a c.aoaoE.tt Cie m.lorar la seva qualitat dl! 
'~ida i ~ en la seva capaatat per a .... _ ... 

Connexió 1mb l'objectiu &tnt-ral del Pla: 
T Ini Pfl QUe fi <1 UN m..IOt Qt.alrtat de vida 
com rMP~CLe 11 sostenmenl ctet creixement 
eoonbmiC, cal ve1111r per a I.N m1110r ¡aran· 
11a M 1!:1 SUbmiM.1rament d'a¡gua a rentom 
de ta$ ¡,ans conutbaciOns uf'b&nes i eoonb
fTIIQUOS con éS l'Afe..\ MeltOC)OI!t&l'\8 de Sar· 
colona 

lnconwnients de la no realitució de ta 
mesufa: 
lnoorQOrana un fre 1 una .nest.abl-tat en ta 
CIPfC•~I dt ~tMII'NI"'t d6 ta Sltuaoó 
Klull 

lnsbtucioM .,.. lmpiQdeo .., la ... st. 
ució de ~ me~ 
GI-f¡. Ut dol C.Uiunya, M~1<1"0tlrts 
Pl,iò.iQUI~_. [r~Qt Md•~ dt ~ 

- ··~- A,...,..._,, do Ba"""'"" . 
-·~· ...... de IIMcSlna. 

(3.6.) Augmentar la capacitat incinerador• i de recicJat&e de residus 

DeS<:<ipdó: 
Ets •esldu$ Qt&àna en ta mesura Que no 
ausuln $er recitbts. l~nt Urbêll"'i com •nctus· 
IMIS, han de ser ellm•na:IS. En l'escata de 
l)tiOI!tiUi deSQrés del •edela~¡t-. 13 ·~a
eló d'O<g.\niCS <!s el mètOde m<!s acc.p~abll!. 
ld cap&eltat ó'lnc:anetadOres dé réSidiJS é$ 
il<:tualménl molt lll'nrtada. 

JUJllfk.oeió: 
L'lu¡rn~t <1e la teahtzacJó Cl'aquestts 11\'!ras.
lruclures est.l compresa d1ns dél COr'IJ~t dt 
~ trit .Mt~es necessàries per a una 
t:lonl&e5bó dets res«::us.. Per tant. es JUStlf~ 
QUtn JQUI!Ste$1r'!frastn.w;tues pertpJè Jcwmen 
1)111 ~ wemes pe~ e.uar que ets te$0.15 
CO"!At!'ml'l lfoS ~ SIJC)etfJCaa~~S I ~ 
r.es.• en ¡entta. dett'OOM t1 meò al'7'lbltnl 
ell et.!OmJ Ot 8aloeb 11 <a Ldlzar a:m a 
l'Of'I('S c:J'~ 1 rec:rt':oJtNeS). 

Coont.dó amb l'objectiu ,..,..., del Pla: 
Encar• que d'una manera menys crftica que 
l'a¡¡ua en quantrlat I qual!ta1, ets S6temes de 
gcsbÓ dc r~u~ són ai)SC)Iutafl"lent bàSics 
tamb6 00 lli p(eten$ló d'a$$001ir per a rarea 
dc Barcelona, 0011 altura de les ciutats euro
poes .,..,.. 

lnconvtnlents de &a no ru litzaciO de la 
maura: 
OetetiOt~ ~t$SMJ' W'teYef'Sible del 
med• ambltnt. Cotiwnnac:iO de le$ ~ 
so~oal\ •1UOtettàt'III!'S fin5 aiiiiTI•t de fer· 
leS ~ PH a cap us. e;c... 

Institucions m6t. implbdes en la realit • 
z.ac:i6 de &I ~'~'~~HUra: 
c.n..~ ... de C.oauoyo . .,.., ..... -
..... de Sano· ;l'-.-... Barce
lonl. [rlr lAI U•"'·opct.un.l oe 5etvels. 
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(3.7.) PlanifiCar una alternati va al Garraf 

O..Cripd6: 
Ate5eS tes ~1$101"1S (!'~ment en tes 
tfPK4ats de recepció de ~lles (!f! 
t'actuat a()()Cidor del G.atref 1 C<lf'\S.Ide131s M 
electes sobre et med• Que dóna lloc: a 
l'actual s•tuaciÓ. hom considera lmpresondi· 
ble- tseabbr un pla Que iñCorpoo alites IOC.lht• 
Ulclom complémeotàrièS i su~1tutòr'JM de 
l'actual, 101 assegurant la preservació del 
medi 1 e$tretament vinculades a altres pro
grames de reciclatge i de recuperació de 
materia-l. '""'·" d!ill abOCat al Garral. 

Justlfiud6: 
Eh ntmes actuals de c:re!Xe~TM!nl de les ott 
Mies urbanes I \a ner;:es$ltat cr-anstn.meMalll 
zar e& mec.JI"'I$tt"''t$ nec;:e$$ar'IS per a 111 
mlbtJ de' meo•. fan .mpre$CI!lÓible iQUe'SUi 

- ... ._... .. cctJen.n -menes <'t 'o'Ob'ftS Dt'e'o'\Sm pet 11511')'\ -

Connexió •mb robl<ctiu ,..,.,., del Pla: 
Con .t tUt ~A un ~~ fonamental, tot • que 
no prw Vl"ltós per at désenvOiupameot de ta 

""'"' 
lncon~nlents de la no realitució de la 
me~ura: 

Conduir"' li ur\ COI·I3psé en ets sistemes 
d'<'hmlnac.S dè la brossa &enerada per la 
CiUial, I Mm~ un impatle negatiu en el 
mtodl PfOU Important, 

Institucions IMs lmpl~es en l.a 
rulituc:l6 de La rM:sura: 
Gentt. 111.11 dt Catalun)'a. Enb:at ~ 

""' de ~ ...... ment de 8atcelona ' 
~merr., ~octats.-

(4.1.) Creació d'un o diversos centres de formació permanent en 
tecnologies avançades, vinculats a les escoles de formació professional 
i a l'INEM, aixl com també als centres de difusió tecnologica 

OeSCiipd6: 
Cons!Oefanl la dlfc~at <le ctlf,fXIS,ar, a totes 
les esc:oles de F P .. de te$ darreres IM!W&· 
clons tocnològiques eo maQuiOàfl!l i altre\ 
aparellS de l)foductió, hom considera neces
s.\ri la posada en func10r'13m&.nl de ~ 
Cêntres de formació permaneont en t!CnoiO
ileS avan;ades. per tat que ets estuchants hi 
pugu¡n rea!ltur riprenet\UIIge' 1 que. a~ 
..-epcu; . • de sran ~~eres per a les 
empreses prQYtiOOreS 'en ta mesura que 
~ etes~ les Que ctereoon. en 
rfe~m d'êi.J)OSCiO i prok:bca l!fnPOI"al. la ...... - ). 
Justifl<OCió: 
- N«tssal'l per a &a W'IOOWaCIO ;.eo ICliCI8itJ 

dolarduslna 
- Pwo;a fonameo:al que "'"""""' la lo<ma 

CoO""'""""" • el readat¡O ~~ 
de la mà c!'ob<a 
Com a centre c:W\Jipdot 1 dlusor de 
'•~ de...,.... teaookll!oeS 
AfaYOfto: la lnckísttia local productora óe 

""'>"" de procluccló. 

Conne:dó amb l'ob;ectiu general del Pla: 
Els requ~rlmènts del desefwotupament 
!ndl.l'.IMI tan n~ri un contaae i una 
actaptocl(l COO$tants entre l'empresa US4Jàna, 
IM ptr'SOI'le$ que han d'W tzar 13 maQuina 
r1a i ~ tmPiesa ptoveid<lte$ dc I'IOU$ tnt! 
Jbns ctt prodUCCIÓ. 

tnc:onvei'Ments de la no realitzaciò de la 
tne$Url! 
Gr.. ailcurwt p(l( a 11 fo«naoó permanet11 
dt ~ ot.""... OI!ICU:ta faolieaOó dit tes 
l"''.M '' ~a ftmDf&.. 

IMirtuclclns mês ·~en lo 
.. -delomeswa: 
Gen'.. ••t f.IW C.t.il ~ ll'lSWIAO Naci:nll 
... ¡;,,.,. s.- .. -. 

(4.2 .) Promocionar la ubicació de centres i equipaments per a la 
investicació, mitjançant la constitució d'un parc científic vinculat amb 
les universitats 

Dtsc:rlpciò: 
Un parc oent1f;ç no és més qve una zona 
ldcntrhcable, on elOsterx una elevada ooncen
troció dc centres O'U'I\IestJgacló 1 alues ec¡ut· 
paments com són, biblioteques, sales de feu. 
nlons tècniQues, aud110n, tiC .. dè &al manera 
Que s'alalJOf(!I)J la creació d'oo medi adient 
~~ al dost'nVOiupamént de la mes~ció 
un~ria, aod com tam~ pet crear les 
condiCIOn$ necess.\ries per a una ma,ar l!lle
racció entre UM'ef'SIIal 'el món empresaoal 
m<...,..nt l'oc>lococoó tecnològlco 
En aQuet sentA. es proposa demanar una 
map orotecoó rl$íC&I per alS c:enttts óe 
recerca o..~• ra dt les unive'SIIats • d'altre$ 
corgor ~ ()l.bliQues o prN3des. 

Jushhc.c:i6· 
L ,¡•f'tlt$ U~t;¡t:S t la eapaoc.at ...-.6-
&4:; 11ft .. , OrA pneren. ts:...,. vatw <re~eva~ 
CC. >f~ caljp'ot'Colr' reóf*z•. Nomes. 
•~ r w.-a CICJ5$Ibllt 1a ,.....,.. vn::ulaciò de 1a 
U~&.tt arnb la sooe:at 1 d'aquesta a la 
IJM.t~til 

Connex$6 amb l'obj«tiu general del Pla: 
tmprese•nd'blt per assol•r Un$ n.vells d•gnes 
de mettOpoli emprenedora 1 amb capacitat 
de senerar un sostt:nlment del crebement 
<>«li'oèmiC. 

Inconvenients de la no realitzadó de la 
meaura: 

frena el de«>fl'd.lpament de la Univet· ... , 
~,. ,. d.,.nc>O enve IJnNerSo
~LemPI'tw 

A<ceniUIII- t«ttiOògoca 

IMtítuoom mH implicilde$ en li 
rulituci6 6e la tne$LKI: 
~rt-t ~ fll"'''l)'es.lrlitlS. 
~·· O'~~lc.ambtade c:om.<ç,-' ....._..de--

(4.3.) Potenciar els programes de post·grau relacionats amb les 
necessitats del mercat de treball. Es tractaria d'incrementar 
l'especialització dels recursos humans a les tecnologies mes avançades 

DeSCiipd6: 
b trlda Que ta Unlver$118t esóevin¡:u•""' 
\'l"f~bAe nt.d aeneradof ' difusor de leS 
~ bOIICIC<rtS t~ues. IOt li'ICre
mentant 11 dOOènC)I espeoalltl.ada de ~ 
l'IU. '*tal d'Ol~ &a poss¡bllat d\na tor
rnaoó Ptnnanent 1 renovada de la pot:Jfaoó, 
fl'l blse ' 'tS ta dèiiCif!S. de Mur ' d'iJC#d 
~ IM ~paeesdel ~de ·-Justolad6: 
~ q¡...¡...t.1t de VIda i 1a capaota1 cf~S~ tnJJ(W 
bttltStar de la potiació, cadil cop esta més 
dc'o>rm!Nda per 1a t.ao tat <Se r~ 
d'~l.il a la fotmac:ió. la UM~tal. en ff 
wu vessant de t()tll\,)(IÓ supenot. esdevé el 
punt clau per assol1t uns millors ntveJs, 
all'lOfa QUO també assoleix més •nodènaa ' 
PfOitCCIÓ f!ktet10t de ta gent mateò:a • tambt 
Cf.t 111 tn.'IICIM Ciutat 

ConneJCió amb ro~iu aeneral del Plet: 
S«<w una Un~YtrSQt forta I c:a:paç de c:obnr 
IM necewtats cte- ia 1om"IIOI6 ~ recursos 
humaM. emb cttk1er de form.aoó penna 
ne-m 1 moll otf'fU als rfP!.es de J6 noves 
~~ ~cttiOr'la ro ser a una a..1at 
POt~ amb itltiCCIÓ, &aN pét que fa a tes 
pet10tltS com IMriPOC fi"1Wn a'l•es a.da::S 
Ot 11 WVI ~ ,. 10tfllll), 01 cal que ~ma 
- ..... l~l .. 

I~ dt la no realitzadó de &e 

mo'''"" Mlnc:l dol Ui h1 ..ciO adeQ\Joada de la _ .. 
Pf.l'dua tn .. Çêlp.Kit.l1 lfW"ICWadora 
pt.,dua d'\ln.J de 11$ func:IOI"I$ bàs.tQves de 
la UnNtrWt 

lnstltudons !Ms lmplic.adts en la 
realitucló de la mesura: 
Universitats. Sll"l(l~Cats. COt legcs, Professional$ 
I Associacions Empresarials 
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(4.4.) Incrementar el pes de la ltnia de cooperació UniYffSitat-Emp<esa· 
Societat 

Dacripció: 
El trac:tJ de oontinuar en la llña ta ineiada 
d'Una ma,or •nterc:onne:xió entte la Un~Yêr!.l· 
tal. com a centre d'invest~ló. t rempresa 
com a llOC d'aPiiCOdó tecnològlOa, de Wl 
manera que 13 Universitat assoleix.~ ~ 
majors nivells d'integració dins la sooeliH çM 
I econbmlca on ~Situada, i el món empre$~~ 
nal reoonegU 1 necessiti él benefici Que 
representa di$DO$èl1 de ~res crrnest'&JCió 
craglleaQÓ en &a gesbó í la ann:wacl6 empre· 
yr\al$. 

J uslificad6: 
LI ~de reanos ht.rnans , tecnoAO
ao, ptOW"'et'ltS de les ~b, I la neceJ. 
Wl de ~ ecaòna rfC¡Uitf't\'l 

.-cec>-.. ~··-

Connex.to 1mb l'obie<:tiu ceneral del Pla: 
LJ ooni()lldiCtó com a metr()poll, ratracc:ió 
de la eu;tat i la 1nnov.te:IS, tan necessan el 
suport 1 1.'1 UniW!~at com a agem Que ote
lt«, l Cl01 oterw encara mM, U'\ eleva; valOr 
a'egtl a la soc•etm civil I econbmiea. 

lnc:CNWVenients de la no realització de la 
me~ura: 

f>tfdu¡ d'una potNlCtal!tal 3CIU31, mt"s 
dtPtndèncl3 d'atttes centre dê d~. aW 
com ~d'un pte511g¡ a hOres d'ara .,a 
adqUir 1 Afecta la prod~,JÇtN~tat i la compe~ 
'fll.t\ Ol ..,. empreses 

Institucions mts ímptieadts en la 
realitzd de 11. mes.ura: 
'--"Un .11ft r:l""" Orpn.uaoons assooa
o..:•"' .,.~, ~ s,.,c;.ç.ats, Associacions 
~ ' • .1 ~ MI)Al'S I Citnbt¡ de (:orleç, 
lrO.n-:•'11 I Nlt\"f''O de ~ 

(4.5 .) Creació d'un institut per a la lormació professional, amb la 
participació de totes les entitats associat ives I institucions afectades. 
per a la coonlinació, la col-laboració i la planificació conjunta de la 
lormació professional, reglada I ocupacional 

Descripció: 
t.e protllem~tloa <1e ta fonnació Pro!esslonal, 
en general, J de rocupacional en partiCIA.1r, 
e~tssa, en1re craltre5 problemes. la des· 
eoot<I•MCió entre ac1rlltat ~èmu i 
I'MfCat de lleba•, pe,- un ~mó, 1 descoofd• 
nació entte ets agents sooaiS ¡ ms;1tuoons 
QUf r~bmaoóocu~ 

Justifoeació: 
Cat adequar tormaoo a ne<:e$$ttil~ ob,ect...e 
dtt meta( del trf'bll1 delS ttebJoi~. I (lo 

~ esb ços en 13 reMU.ac:::O de CI.#"$C5 de_OO....,..,.....,CCC> __ 
leS nec::e'SWt$ reats de 13 Ci..at 

Connexl6 amb l'obiectif.l generat del Pla: 
De ~ne1a clara amb 18 2a. arn.a estratègica 
(miOl' ad~ la qu.!lhtat de VIda 1 et Pt"oetés Oe 
Its I)Crsonei) 1 amb el 4t Objec.tJu (PQtenoor 
la lot!TIICI() 1 la 11"1\'e5ttgaeió tom a mi~ dé 
l>'<lll'~ 
lnconYenlents de li no realitució de la .......... 
Or :o Itt"' u+-lf'!"tfa tz.aOa. manca dt tte-
Cb 1JI Wl cc,ectJu ma~ Olspergó 
er...,.,. F •t-t-a 1a no ccrresponsabi.ta~ 
pr .f•' 

IMbtudons mH implcades en la 
re.alitudó de ta mesura: 
A4 tntttnl rlf Ck' Bal-c.eiOna. tns.uuso Naoonal 
~ Eml)leO, ~\11ait de Cat!l~. Sndi
CJt\, Patronals.. Escoles cSe f()f'm(IC:ió Profes
SIONI, UruvtMats i C8mbra de Comerç, 
lndlhltlll Na~ de BarcelOna 

(5.1.) Promocionar en el periode 1991·94 una olerta anual de 
7.000;8.000 habitatges de protecció oficial i socials a l'àrea 
metropolitana. tant de nova construcció com de mercat secundari 

Oeocrlpcló: 
Es tracta Cl'ac.om.eguw de pc)l1at a la pr)cta 
Une$ acciOns concrctts SObre polfbca de sòl 1 
prOillQCIÓ d'habrlatgeS a partir d'haver assolrt 
un .cord entre Estat-Genera!rlat·Ajuntaments. 
L'obJeCtiu CCln$lste~x a promocionar, en él 
perlode 1991·94. una oferta de 7.<X.Xlr'8.000 
habltJts:es <le ptCXeccló didal i socials de 
oreU! recklr\s a l'àrea me1ropolitana, tant de 
nova cOMtrucaó com de mercat secundan. 
deh quals 3.CXX> cetrtspanen a la c•utat c:te 
Ba,~ 

JustifieKIO: 
~t cruna olM~ crl'la~r¡es ~ I'W\a' 
tll \::.__ ~~de la def'r\if'4) 
soo.• 1 dCna Ioc a~ c:-otlle•lt'S- O lltN 
de l't\M).t.ll¡e fos klnamenZal per tbJtor,t .. 
blneSUt ~ ItS persanes. pet ,~ el 
proc:f$ et"~ t per evi3r la dlli»tlaC:i6 
totilll de .. c::..Gt i de fàtea 

ConnexiO 1mb l'objeçtiu general del Pla: 
ú bM.e Ptt' IOOI"'StSU•r una Barcelona equ¡.. 
llbf i<la soclalmenl llermonrtll per tominuar 
mantonrnt &a poccncr.all1&t Clen'I08fbfica reia· 
tm dc la clu,at. et ~u nivell d•ll'ltegraaó de 
les funcions urbanes I la seva heteroseoeaat 
Sl)()8f en ol temtotl. 

lnconvenitnts de li no realitució de ta 
mewra: 
Batte!ON •ntremtt~tar~ eiS seus nNeiiS <le 
de5eQullltbr• ~ tant en el tnui'IICIQI com en 
el con,unc de t'Ate. Mettopd;tana o CIUtat ,.., 
lmbtudons mós lmplbde$.., .. 
re~ de 1.1 mesura 
IJ n 'M cJ'OOtt. ~ Gen!ralltat dt 
C.;_ rya , ~de rArea Metrc(lCiio 

wna "'~>VI~ 

(5.2.) Millora dels resultats escolars per ori¡en social i territorial 
1--

0escripoió: 
ElabOrar un Mapa úcolar de 8attelona, qve 
I)O(meu dlstnbult les do«ec;or'l$ escolars (pro
fCS$04's, aul~. suporO, en tu~ de t.a l)(lbta 
CIÓ esoo&ar, de l'ottfta dt recursos I l'lnóex 
~ntè!JC de necewt!ts SOCialS. Cott.iderar ets 
d•"triC'Ies I barns com a base terrftt)ri;al per a 
lo plaMO:OOO. 
(#lcretar per a les 60 e$OOie$ amb poblacJó 
c.attnelll, un Pli de fonn.ac:ió es.pedfiOil (no 
ccm~l de mestres. pant~r l'atenQO 
f' :c.lrtl.ada I r'~ I dOtaJ-Ie$ d'atJieS.IO)IIef 

Juslif..-: 
l" ~ . :>~Uts esmentilde$ es- tn.iltllfesten li 
~ 0tt ptJI'q)l ~ resc,o~¡ ~ ~ 
~en$ resuuts esc:clat'S encre 
biniS •ct~Mrarea~- ta recluC:Oó 
de! .. pobiK1ó J"tf.....U lla~ lei d'educ:ael(t 
com!lt~eo una bona oportlnta1 per a rto--
raenlir 1 tna:war raoc:ió a tes escoles i en par. 
hcullr a les~ ~ms més ~1S 

Coonaxl6 amb l'objectiu gener'll del Pla: 
ú una mMUfa equllibtC1dOta. lenl'll en 
compta klS &ctuals lcnc:lències d'avaluad6 
001 procés ptOduct•u. L'accés ¡I capital cuflu
ral e5deYf un defS pnnc¡pats factors qve inci
dco>en en oa ta_.,..,..,.,lsual,., soooll 
11'1Mt'CI6-mafSW\&Ció 

lnconvtn&entl de 11 no realitzaci6 de ta 
me$Utl< 
Ol.rwprof.c.l una oe.a$10 de nous teO.K"$$OS 
tdueaWS I dll.'"\l'"'>t.rna tn ~ f\ltut rob,ectl.l 
dO piOnl ~dO .. _oò_. 
,....,_ mós lmplltade$ ..... 
- dO lo ........ : 
Gooor- .. ColoU>ya.- de Ba<· ........ 
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(5.3.) Aplicar els plans integrals per als barros més deprimits 
i necessitats de Barcelona que prevecm la problemàtica de la 
desocupació, particularment ent re els col·lectius de íoves i dones 

Descripció: 
Es traaa d1ns.rwnemalctzar uns plai"'S de 
suport a ba1~ Que af~ebtin la lntearacló 
de la seva població al món del ttet»ll, 
especialment en eh coi·Jectiu~ de ,oves I 
done5. U probh:màtica de la dèSOCupacló en 
alguns b&rrl$ de la dutat genera d'altra 
blncla ~de marginació que c.al 
t'VItaf tot oferint unes vies de SQftida 
PfomotJ(e, en aQuest sentit. eq~ts 
toesals en tts nucli$ de mare;anatl6 de t1 
cM.Ut de Barceklna, que: dOrW'I re.spoMa a 11 
ont~ncoa rnar¡¡onada. 

Justiflclc:iò: 
.... hi Ul"6 CXJI ieC:WS de ~ 
~~~amb¡rJnJ 
dfcultlt:s per ac:c:ediJ. o rftOrf'lal'. al tnefÇil "'---.ets quals cal'l)kar
espeaJJr;:s. a 8atc:elana i eli seu ew:rn. HI ht 
LN 5ène de biwns a Baroelcna amb lliS 
._de óesooJpaQó, marp1old6, 
Qn:lblemes d'hibGt,ge. eso::~~ars. salut. etc.., 
per sobte de la mitjana óe la Ciutat 

Connodó amb l'objectiu seneral del Plo: 
Segona Unia tstlatèglea (millot& de ta qualitat 
"',.,., .. prOQiés de ... ~). 

Inconvenients de ls no realitzac'6 de la 
rne¡ura: 
Manca dO cred<nllltat d'un PIJ Estratègc que 
no Pf~. e-spedhcamem. 18 problemàtica 
deC$ banls mts mat¡!Nts de la cuat 

lnstitudonl més implicades en la 
realització de l4 mesura: 
Ajunt.tm«~t, dt rare~ de 8arte10na, 
S.nclceth lMt tlltO NJoonal de [tnpleO I 
~t df Cat.lilul'ly3 

(5.4.) Augmentar i reconvertir els equipaments residencials per a la 
gent gran i sobretot incrementar en 2.000 les places de residència 
assistida. Augmentar la xarxa de serveis a domicili 

Oesctlpdó: 
En~ mate do rocrua~oondònc .. demOQIIIIOI 
t amb rob,«te de millorat les cond<IOI'IS lla 
QUII•tat de wla, es tracaa d"atavonr la 
diSPQC'llb'ltit d'eqt.Jpaments rt'SidenCials 
""""""..,~<dit- a>l-lecbu de la 
~ En fSI)eC)ill m.~nt li dotació 
"' 2.000 C)IICeS més, .., rè8tm do ~ 
•• w. tltll de n::N'I c:or"6L:uoó cxrn 
_.,..la~d'..:res - ·-ICIOisaaw!Sme$1.1'1 eswt¡paerreJ!a amb..., auernent 
òe t1 Qf'lt.l de ~ ~.Ef'!Cials. a 
-.... ........ ~deia
gran 1 dOmiOAcS partcaAa1'5. 

Justlf~: 
Les pteYIS()nS a mili termini d"augmMt dt la 
pob&ació ¡ran, fa nec::essari preveure ets; 
seNtis 1 eQU•P&ments adient$ a le5 seves 
cataeterlstiques, tot afa'J()Ont el seu bene$lar 

Conne:dó amb t'obiediu cener;1l del Pla: 
u m..IOfa Oil!' la qW~IItJt de Yida l requ•hbn 
SOCial Jtquet'N cada 000 més I;) tna¡(l( 
attnt:IO vers IQuts~ colléetlu de poblaCiÓ. 

lncO!Wenlents de li no rulit:zaciò de la _., 
Ols.atHOO ~~part de la~. 
QUI ecctnfUilnl una nCI'/3 l'l'lar:8* I30ò SOCial 
en ~ u woAada a red3!: 

lnsllludons més implicadeo en la 
reolitudl>delamesura: 
Gener> <t>l de CMalunya,-de 
Botcolonl. llop..Qco) de Barcelona, 
A$50CIICIOI'IS r..~tenNIS., Sindicats i 
~untlmems de l'itN metropolrtana 

(5.5.) Dotar·se dels serveis i equipaments necessaris per dur a terme 
els procrames de reinserció. Aixi com fer elediva la reinserció que ha 
d'acompanyar la concessió de la renda mlnlma d'inserció (salari social) 

F
Descripció: 
En eiS ptOQrJmes de reMa mrn.ma lfW'IS«CCó 
o Salari SOcial, dHtinats a assegurar un t~lvell 
econ()mlc por &quélles perSOI'Ie$ d'edat tnltê 
26J6f) {lflYS, no compresas en cap atlre 
sistema v~ent d'assistència o consignació 
mooetbna. al docar, aro ma<eix. ets sen'eis 
necess.ans per a fer I)O$Siòle que b seva 
reinserció llf'IQ.Ui efecte. a més de 18 
retnbucló econòmica, a pa:rtJt de la seva 
OC:•C)ICIÓ tn actl'll~ SCCial$ I f'COI'IbtniQUM 

qu ·'"''''"~"la..,. re!nbudó. 

Just~icoc:IO: 
En ft'\ ~ dt rensettió tf\:esos corn 
II"'C(ll"pot'ICJO dt &a persot\3 al t'I'J6n labOrJII 
'WX.al. no ts cori:Sidflcl ~Cie't &a dOCaOó 
d"ll'l salin nwwn Sl no ..e~ elf., 
~ tensetoó en el mOn iabaat a:m a 
~ Ptt a ta~ de &a Sltl..la06, mc 
evtt.Jnl, 11 ma!eoc lemp$, la: permanènc:ra 
o'un est~ oe mar¡:~ 

Connexió amb l'objectiu C&neral del Pla: 
s 'adeQua l)lenamoot a ta trnia de m1110ra de 
la Qu.111tlt dt vldl I del pro¡rés dê le$ -· Inconvenients de la no realltució cSe la 
mewra: 
s·-una srtuacló de mar¡onacló d'u"' 
part do lo poòlacló, o la vegada que es 
difiCUlta ., seva inoori)C)taC*) al m6n dJtadà 1 
laborat 

lnot"udon• .,.. Implicades en la 
l'lolitudOclola ....... : 
c.-..... "'~ . ...,., .. ...,. de _..,..-... 

(5.6.) Potenciar i afavorir la capacitat d 'iniciativa empresarial. aprofitant 
el potencial de l'associacioni~me económic: cooperatives. societats 
anónlme~ laborals, agrupacions empresarials ... 

Oe$trlpció: 
Es 1racta d'afavetir l'expallSI6 de 
t'M~IOniSme ecCIOÒmiC-, en les fórmules 
d~ que s'tsl)eOfJQuen. cern a m•t~ pe-t 
et Msti'IYOiupamtnt econòmic loCal, la 
m.ajOr cx~.~l)adO de mà d'obra, i a La v~a 
com a pet1ts nuclrs per a la generació en el 
Mt~ de grups econbfmcs locals amb 
.... ..,. poteno,ar.t¡t$.. 

Justifoudó: 
LI tt tO. ..116 la ~portànaa que adqulrenen 
aQI ... l¡pus d"assoceciooisme eco IOrniC a 
la nQ!.1ril soc:::-etat es!•mu;.en raprofltamenl 
' ll'llo'(WI'I"'tffl del seu ~~ 
Connex.ió amb l'objectiu genffitldotl Pll: 
A.ttvor•r~a et deserwolupament Get caràcter 
emprenedor. 1 li vegada que contribuina a 
l'exp¡M•ó I ÇCin$0hdació de $etl0t$ 
econbmcs d'elevack!$ poteroa:lit.)t$. 

Inconvenients de 11 no realització de la 
mesura: 
Pèfdu& d'uN po!et!Ciahtat que ~ eJ~.~Ste<x 
avut en oo. basada en el d!nafnótT\e de 
I'MSOC:IKtOOI$tnt ec:onòmlc, Hpedalment 
en tts W1f1f1 de 11 pelita t rrw~ -lnst~udons mft lmplieades en la 
reilltud6 de 1.1 me:sura: 
Gtntr* t;tl Cie CI~. AssocdOOnS 
Ü'npftunlil. Crntlfl Mec:r.erÇ. lndústna 
N.,_;óde~ 
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(5.7.) En base a les possibilitats que ofereix el corresponent coeficient 
d'IRPF, afavorir la creació d'una fundació social d 'ambit local, per 
linançar pro¡ectes estratègics encaminats a reduir desequilibris socials 

Oesuipció: 
Cons1itució d'una Fundació, sense fina!i"'' de 
lucre, IWionçada per elcoe<lcletlt 
c:orre5P(lfle01 de nRPF, cwul et! <113 del 
0.5 ~. amb l'objede d'afavorir 13 (eal•tzaciÓ 
de projec1es per a la millora deiS 
eQull)ameóts socialS que aftl'l()(eò:•n una 
ma¡Or' assi$tència a 13 població .seru 
N!CUT"$0$. 

J O$tilicació: 
ta desatenció d'aquest COI•tecbU, amb 
manca de capacitat d'actuaci6, agreuja ets 
deSequilibris socials i dificulta la $éV3 ~!Ció 
en el món ci.l1adà, social i fins i tot laboraL 

Connexió amb l'objectiu general del Pla: 
En et 1erreny de la reducció deiS deseQUitlbrls 
socialS~ lonamental afavorir eJ 
~ment i la realitz.:dS dé projéetes 
de caràcter assistencial, per lai d'incremental 
el nivell de la qualitat de vida deiS cMadans 
menys a556ti~. 

Inconvenients de la no realització de la 
mesura: 
Aeudotrac:ió de~ deseq~Jibris social$, • ta 
vegOOa que indueix a la tonSOb<Sacló de ICS 
bOSSeS de PQbfesa. tocal!uades , tocalrtzades 
e!'l barrls I diStrictes de 1a c•utat 

lnstitud ons més implicades e n la 
realització de la mes.ura: 
Generalital de Cetatuo)'a, Ajunl.3ment de 
Barcetlna, Centas. Sindicats. Ministeñ 
d'Economia i H!Sef'lda i Mir'IÍ$1erl d"Arêri 
Socials. 

(6.1.) Disposar dels equipaments cuHurals que consolidin Barcelona 
com a capital de Catalunya i incrementin la seva projecció internacional 

Descripció: 
Amb aQUeSta mesuro es Pftlén oonck>ute el 
Pia de Museus i d'altres tQuipaments 
CU1hxaiS singular$. En ~rticular, assegurar el 
func:ionament en ets anys 1991·93 dél 
Museu d'Art de Catalunya, el Museu d'Art 
Contemporant de Barcelona, et Centre de 
Cultura de &a Casa de la Caritat, I'AudQofl I el 
Teatre Nacaonal. 

Justifieació: 
Cat aprofundir en et cfmamisme cultural de la 
ciutat, apcofttat l'.ec:tual projecció 
Wltemaclonal de Barc:elcloa i consolidar-la en 
ei Mur en els b54)eetes culturals. 

Connexió amb l'objectiu general del Pla; 
la c:ullura és un factOr d'atractiVt1at d'una 
ciutal I un ind'ieadet de la seva (IU31ltat de 

"""· 
Inconvenients de la: no realització de la 
mesura: 
DesaptOfitat ropodun!lat de c:on:soidaf 
Sa(ceiOna com una de les prfncipàls capitals 
eullura1s d'Europa. 

Institucions més implicades en la 
realització de la mesura: 
/liUI'IIament dê Barcetooa. Geoora~tat de 
Ca1a1unya i MiniSU~ri de Cultura. 

(6.2 .) Fer accessible la cuHura a tots els ciutadans metropolitans 

Descripció: 
Es uacta de 1)0$<1r en marxa les 
lnfrastrucWresl els ptans. d'actuació Que 
facin accessible la cutlvfa a tots els. 
ciutadans. cst1mulin 13 .seva c:teadó cultuml i 
gaudebun tots dels. fQUipamênts de ta ciutat. 

Justificació: 
La cultura fonamentalment és una actl..mt 
<!els ctutadans bàsica per a 1a seva J)fomoció 
social i humana ' tam~ pêf'Què la ciutat ~ 
cteadOOI• atractiva en et fet cuftul'aL 

Connexió iJmb l'ob;ectiu ger~nl del Pla: 
Es oot'lnecla amb l'ObJectiu general pc:r(luè 
conttlbueil( a ter una BarcelOna amb qualitat 
dc vida, equilibrada socialrnoot i arrelada a la 
cultura medi;errània. 

Inconvenients de la no realització de 141 
mes.ura: 
Es descxlmpeosarà er necessari eQU1I1bri 
entre el cteixemetlt econòmic. social j 
cultural de BarcelOna. 

lns.titucions més. implicades en la 
realització de la mesurJ: 
Ajunt&mentS de l'Atea Metropolitana de 
BarcelOna I la Oiputactó de Satcetona. 

(6.3.) Potenciar la cultura cientifico-tècnica, i aconseguir un equílíbr i 
amb la cuHura arti stica 

DeSCI'ipció: 
Es tracta d'oferir uns seNets cutlurals 
dfvQrsir.cats entre art i CÈncia; avui dia està 
més decantada roterta cap al camp artístic. 
Dins del conjunt de mesure$, la pñrne.-,¡¡ ser~ 
realitzar el projecle cultural I t~ del 
Nom <Nou Barns). 

Justificació: 
Aquest centre ajudar~ a equilibfar foterta <'e 
la dutat en el territori i a mé$ servi~ per a la 
dofusió de les noves tecnologie$ entre el 
sectot IOCOI. eoo•òrruc I prol....,.,.,, 

Conoo:xi6 amb l'objectiu general del Pla: 
Esta connectada des de la perspectH¡t d'un 
equilibri temtorial i l'arrelament de ta cultura 
mediterrània en què t'objecclu de combinar 
ciència I-ert ha estat'-" deiS seus fets 
d1ferenc.a1s. 

Inconvenients de ta no realitzacl6 de la 
mesura: 
Difteullaria la possibiliJat d'un millor aoccés de 
la població als corrents cientl!ic$ actuals. 

lnstitudons més Implicades en la 
realització de Ja mts.ura: 
Ajuntament de Barceiona, Generalitat de 
Catalunya, Ministeri de Cultura. 
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(6.4.) Promocionar Barcelona com a mercat d'art i d'avantguarda 
cultural 

Oe$c:ripçic): 
Es tracta a'aproftu•r la potenoalitat de 
BarcelOna en aQuest camp.~ ailvorir 
l'apa,teló d'Instruments de difusió i 
c:ometci31!Wbl doé rart 
En paJbCular cal vérttbrar els d1fe-rents 
\Otlors creacJ()(s de ta ciotal i promoclon;u 
p&atalonnes per al seu reconetKC:mMt 
intern(ICjONt 
LI Fu·a Internacional d'Alt de 8Mtélona és 
un pnmer pas en aquest sentrt. 

Ju!titlcadó: 
·••o'U• es trob;) un fon desequ...bn entre la 
capaotat cf tnnovació. el tetOI exerntr~t de 
¡t\IC)$ I peot'SCIN <la,. ,r.i$tqJES i les 

I 
~ .. de po¡mooó de .. .,.,.... , del --seus.....,.,., 
El men::a~ ~ es 161 merca• emet~ 

. "*' -.aoe I)OIItl<rMcBPS 

Connexió amb l'ob;ediu general del Pla: 
~ cultura es un dels pnnc.pals elements 
d'atracciÓ óe aes ctutats. 

Inconvenient$ de la no realització de la 
mesur~: 
P«dua d'una re3t!lat .ctual amb no prou 
$UI)01l 

INtltuclons mts implieade:s en la 
reahtzac:ló de la mHUra: 
GentralitJt de C¡t¡lunya, A;untaments cie 
fitN Cl<t e.ar,,.loni, MaM.ten de Cufrura. 
A\110( :lOM CNIQ!Jif!'i I CU!tU'iiS 

Línia estratègica núm. 3 
Potenciació industrial i de serveis avançats a l'empresa 

(7.1JOtld6deCIIilbesde n11rds 

o.-lpció: 
Es trK1J de ptew!tn en el temton de 
Bl~ pe1ds nuclis amb disponi:lihtat péf 
ubar·l'll edlfitiS i ai!Jes serveis de suport 
Que ala't'Ofe~Utla coll$OIIc:ld d'ac:tiviUits
econ6miQues, alhofa que incdeOtl en una 
Imatge de cMat avencada. en el supòsit que 
l'clocte multlpladof <::Ct~fUnt ~ Sir'!K8r at 
<l'un diSLricté de neg«i$.. 
Oe la mate•xa manera, ta SéV3 realització poc 
conlnbi.llr a un major equilibri del tern1ori en 
11 tnHUrJ qve la seva concreció es realilzi en 
lOM5 dNe~SeS de til tiUtal 

Justlfocaciò: 
t.1 prQKres5MI retoanuaciS de la c:iutat i la 
nect5$ltlt de <fC$p(IISCir de les infra$tn.Jet~Xes ._......,.. .. _._.,.,. 
craQuH.oes aar.'IQ!S u ~ ~ttac:oó 
WMOt d"~:S eoonòmiQues. li --de tesàreosde"""' 
~~ afavorect ta SI!'W'a r63'4:zació_ 

Descripció: 
Ubicar, en una zona de fàcii81CCCS$Iblhtat a 
l'AerOPOrt, un rccin1e ~al amb un ml"nlm de 
30.000 mJ útils i amb ~bihtat 
d'ampliació_ 

JustiiQdoX 
Com-tar elS teòriC$ 120.000 m' 
actualS de superfiCie firal 
T erw un recrtt ta-al amb ubieaeió id6rua 
(DtCP de l'alfOpCJrt) que permetJ d'e"ectuar 
-de lormat m.;¡à 

- Clonlt respos&a amb el tednte 
~a~ ne<:e$$'W$ de 
rlllcl.IOO de IO'e5 fires que en \l'I tvn.w 
" pr~ • que C)OtSI!f no PQdrln 
r~-w per manca d'espat 

Connexió ....., l'objectiu cenerol del Pla: 
Altso,..e: 11 rn ha~ un motor pet a 
8are8ltll, tam corn et tac:tor CfatraOCIÓ 
lntornatiOI\11. com tarnbe difusor de 1a 
il'ldOS.tnl NCIOI'IIl. r600ne!Xent tes dkultal:S 

Conne.xló .,b l'ol>jectou &onoral dol Pla: 
ts ltiCtl d'un~ mesura que afavotri &a 
oonsolldlcO dfo S.rçetona com a metropoi 
empreoedOra eUfQPei, a ta ~eta que 
n·afawr~ la prtsê~ l ratracdó en el si de 
la m&etOfcaiO on se Situa. 
lncorwenlents de la no realització de la 
mi$Url: 
Pèrdua de potencialitat econòmica. Pèrdua 
de oomJ)eltiWII~t lntetn&CIOflal 01r.Cult3 el 
~Pit'M'OI de nous se<:tOI'S 
~s 

lnstiW<:ions més lmplicade< .., lo 
reolilzl<iO de 11.....,,., 
~-·de 8Meolono. ~de 
C.""""Y'. keo "'-· c.nson:. de 
U Zon1 frana. Orpnczaoons empresarials. 

d'e:q»Mió, QUOOI a metres, QUe a..,_,l té la 
ln$tt~ tlral, 1 considerant la nocessi1at 
d'un& majOr prOfnoeló dc la ...sbtucló d'acotd 
amb les elevades demandi$$ de salons i 
d'altres mostles, hom Pfevetl que la seva 
ampliaCJO tsdt'w'lndrb un factor cabdal per al 
t~ I 11 J)fesènc.iit de Barcelona i 
11 seva econotniiDtreu del món. 

lnconYtnltnts de la no ,.alít.ució de la 
mt:SUt'l: 
~el Cfll,"jemet'lt óe i3 r-wa de 
8arctlenl tn .. l)t6t ., f\Air 1 ~ ta 
~ I • Ct$'1MC COI'I'Ipl".ttOI fit¡l 

IMtitudons més~ en la 
rt.-u.aao de la me:5Uf'l;: 

r .. de a. ........ Con'è<J de e-t. 
l"""""' ' Nmpcoò de llaot:olon.>. 
Gen<!<al"lde ~.-de 
s.~ , ~nta.rnenU c:se r&fea de 
llaoo:ooono 
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Oeoaipció: 
Echfw::a Situat al flnal de I'A\'t~ dl! Carlts I 
en la seva ~t amb él tnaf, amb 
eai»>(at mlnima per a 2.<XXI persones i 
amb ets n!Vels de prestació i de tecnolog~J 
ad.ten~s als requeri'nent$ actuals d'~uest 
tipus d'equipaments. 

JusUUcad6: 
Cobnr et dèfiCit d'eQuipaments d'aQ~ 
sec!Of especffic (Jet tunsme 00 congressos, 
oooslderada la tOla:l saturaciÓ de l"8ct:ual 
P•lou de CofVessos de ~ ,.,. de 
Boroelonl. 

Connt1:i6 amb l'objectiu general cid pt•: 
Posoic:ioNment de Barc:eil::lna com' pnnc.p¡l 
seu <te teuno'IS en e1 marc de tes 
"""""""· llci<ao6 .. _.,.,. 
CtMCJÓ df t'IQutSa I dlnJmia:adcrs de 
rle:Ch~ ta:::ll'lll:lmc de 1a Ciutat. 

'"""""'lents de la no realització de 1a 
mHUtl: 
bllrarnent de la wtat com a seu de 
c:on¡rts$01 1 convencions. Pèrdua de quota 
de me1ca1 I dtsaPitncló de 13 <:Mat dtl5 
carcuflt lnternac:lonat$. 

lnstltudons rMs ImpUtades en la 
realltud6 de la mesura: 
P~uronat de TurMJe <Aiuotament de 
Bar~). tambr& de Comerç, Indústria ' 
~ci6 de S.rcetona, Generalitat dé 
CatalunyJ i r.,, Cie BarcelOna. 

(7A.) Centre de dlsblbucl6 del lUCI ci'EIInlll8 • ha ... de res
d'Kiivlllls laPtfques CZAL1 portukles. .. lilnniMI de c6rnp aèria 
• cenbw iiDcl• de lllllalderiea (CIMI! del V81161 i el Baix ' 
l..lobNpt 

Descripció: 
l.alAl del Port de Barcelona ser;) un àteil 
dcsbnada ~ment a l'emmagatlernatge, 
&a d.tSinbuçtó i &.1 manlpWció de merc-adefies 
Que en ta cedena de transport ets ca~e:u• la 
Y48 marlbma La voc:acaS de 13 ZAL és Que 
s'apro!,U al rnb.m l'.nercan..,- modal per 
re~htzar, M t1 ma:N I'I'IOI'ne'm de la "4)tura 
Cie la cadena de transport, operadcwl$ que 
augrt~entn a vab' de ta mercadena El$ 
C1•1.s 'Són requivalenl en et camp del 
tr~ terrestre. J-LI CtN!nl competència en ei camp del 

-OÜIP •ct.rw-pet CiQC;af l'lQJ$. trafJcs I fOQ)I' ets iCtlJ,)lS. 
AQuests equtparnenCS són etements 
~es en una oferta ~va. 
tspeoo~rntnt Sl es vol esdevetw \oN base 
oer a la diSinbudó a nivell europeu 

Connexló amb l'objectiu general del Pla: 
la ZAL i eiS CIMs ~enclen sl¡nlfteatMltnMt 
l'ofena do ~rvtl!i a l'~rea econòmiCa de 
83fCCIOna 

Inconvenients de la no realització de la 
mesura: 
Blrcttona \era me"Y'$ c:ompetltrt3 • perdr3 
tràfiC i~ c::ometoals amb la <::cnseqüent pò!oua crm_,,""" ~ 
IMIItudons m6 implic- en la 
tt:ollitz.ld6 de &I rnewra: 
Pon"""'"""' .. -·~ de ~ 1 Con:scro dt la Zona Franca, ..._.,. -doj T"""""' 
,......,.._.,de rArea ,._de 
Bar.....,. 

Otsc:ri pc:ló: 
ConJunt d'edotlcG, de mòd"" moll llextios, 
en un mare a¡radablt. int~ts a l'antom, 
dotDts de tots els ser.oets i amb àmpie$ 
superfíaês d'estacionament Con$tru11$ í 
arranjats (I llOgat$ o venuts), $e801'1$1es 
demandes de les empreses cftents. Destinats 
a &a lmpt¡¡ncttQó ct'actMtats no CQntamlnants I 
compat•bles amb l'en!Qm, que geneM un bh 
valor J'egtL 

Justi!~: 
MMl1erw • donar suport a ractto'ltat industrlaf 
I eoonbtnlca de Sa~. oferw e:k 
~ tfS lOCal$ I tfs sen<ei$ més 
~ 1 ~ ff desordre esp.xial les 
K"44 de"SeOOIIOmits. 

Descripció: 
Es traclll de &.1 CrMCió de diwrso.s centres 
d'~Of"mad6 SéetOrial. referents a merCill$ 
axtèrlors. com ara: ta lnformatió econòmic&. 
PfM f de mercats potencials, de tal manera 
que ~ empresan local pueu• diSPQSaf 
de la lnfQn'TiaCIÓ extenor nec:e:ss&ria per 
assumir ooerac:tOnS de COI"nerç êlCtefQ', amb 
11 flll>i4M 11.1 stgurt'tal rnhmes en les 
SfYeS prt\'ISIOnS. 

J......-
.to.M&I me:sura es c:onsdera ~ per 
... er~ Ll'111"1o1j01' dlllilmSme 
ICOf1I!IIT< ' al mHeot k'mps faciitar la 
notmaoó I la cap«::tal de r'.O.$ l'l"lletÇòt$ a 
rwera als sectors ~de 

-' Catol¡nyo 
Conne156 amb rObitctiu general del Pla: 
En tllueur. el d1nam15me econòm¡ç d'una 
mte~ ser~ detetm~n~t cada (()Q més pet 
aa cilponiblhtal d'ur~~ comui"'ICaCJÓ àm~»a. 
clfVfrla I Immediata, en aquest cas.. amb 
retacló eles condicions elets mefCaiS exteriors 

'"""""'lent> de la no reatitud6 de la 
mesura: 
Oesotdre de leS lmplantacl0n$lndus~. 
costa~ de dl!tl)t)rSió I egtomer~ció 
enàrquiquM. I)O$Sibfes externaht:ns per 
at~•vtla~ cootamlnants, no aprofil.3meol, 
SObretot, de Ics f)O(cnci8Jo'lats e-.xiStoots en 
1'8teb de B&r~lonlll. en OCW\S«futncia, 
poss.ble ~biltlatnen, de la ~ certtralltal 
eecnoma, 
IMtltudons m6s impliç,c:Ses en 11 
l'e.llitztdO de LI melura: 
Geneta111.11 de Clta'urrya, COnson::i de 1a 
l~ ftlt'IQ I ~ments dt l'Àrea 
PI-MfOI)OIICI!'\1 de 8arceiona 

Inconvenients de la no ~alitzaciò de la 
mesur~:: 

Olst&ncaamcnt I allament respecte a 
l'exterJOt, dels $«;IOB empres&ri&\s 6ocals. 
amb 18 eonse¡uont J>t'(dua dc ooml)eb;Mtat 
1 d'OI')OftuntUiti dl"'i d'all/es tn(!(tats. 

lnstituolotls mH implicades en la 
teatitz.ldó de li mau,.: 
Clmora do Comorç, '"""""~ NMS>Ci6 
.. Bor-. Gene<•""' de Calalunya 
! A$10011(('6 tti'Ot~ 
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IP' •• doa•mi1Bi:i6 l lnlannlcl6. IGin -llaiUiaflllai. par 111 _..-.a ra.¡,.11a. .. alllldlla 111 ....._ ...,. .... CIOIIINNII-1 

O..Crlpcl6: 
Ptbts ctóltes, conoedats a l'INEM, a 
l'ln!tbtut català dé Tect'I()I()Qia. a res 
Universrtats, a prop de coocentradc!M 
d'CmPfeses, que ~eçta les seves 
mancaoçes tecnològiques i els subfnniSita 
lntormacló I documentació sobre tecnologieS 
adeQuades, cie ptOducte, Pl'oc:ês o gestió. 

JustificKi6: 
LI modemrtal ~es~ de les 
prnc~Qr~IS c:ondoon$ de la CQIT!~ :1v tall la 
'VIIbl' tlt est res empr~ .sol::lfe'lot en 
l'horitZó def V-t«:al \JniC: EufOC)N 

Connoxll> amb robjectiu genera~ dol Pla: 
PotMC.a~t .. bese economa: de B.itroetonl 
• necas.at'll '* atenna:· 1.1 sev¡ Q)I"'C)((¡t) 
dt mettOpoll <t"IJI'\3 .afl'll)l0 àrea del SUà 
ci'Eutoc>O 

Descripció: 
En el teueny de la inl'tO'I3ció téeno~ lla 
!.OY3 aplicació als sectors productiu~. espe
C&alment ~uell que correspon a petites 1 m1t
jelle$ empreses, calla Ç()l"'$tJtuc;.ió d'instrtus. 
tec:rlQiòsJcs espec¡allt.Utts en els 5«10t$ de 
m&p oresènclllt més futur a l'economl8 de 
Cl1alunya. per tal de fac.I!Uir ta C:SMJ!pCIÓ 1 
roca. • tes...,....·~.,....,... 
d'aquelles empreses sense una capacut 
prOp.a d-~ A h!Yes d'ara,.., t:xtr 
:"".~; QP tCX~Sct'e:q;~e"èQa a 8afaolcna 

)U$blltodó: 
D rec). -nents de la ••~ntzacaódt 
r'C»'ell ptoclJctu' de ta seva capacitat dl 
Ct$.~ tan necess.à.-ta fa .nstrunen~ 
oo er~ of'IStOJCS cte ~a remptesa 
com a CIUtlt ~n:ermedf ltltte La lf'llleStGaOó 
&a seva a~. 

Inconvenients de la no realitució de a, 
mesul'a: 
CI telltll lnck.ISI.riet twceiOnf, Que ja està 
endbHCIIIIOCnoiOQicament petdna 
deflnltwament aa pcm..bilit.at do COrl'lpebl al 
futur Mercat Onlc EurO()(!U. 

Institucions més impli(ade$ en 1.& 
re•l~zocl6 de lo mesuro: 
Consorci dt li Zona Franca, Centre 
ct'lntormac.o 1 Oesenvolupamenl Empresarlal 
ICIDEMI. IIW'M C.tall de T"""'*'8«1 CICTI. 
.....,.._.,. •'ec~>t>. Camb<a de Come<ç. 
lndt.A1nil ~de 8atcelona i 
.&$SOIO«oa ~ 

Connex lO amb l'objectiu aeneral del Pla: 
lncJcSc)()Moablo Pet a potenciar el desenVOio
p.lmenl econòmic. ta 1a vepcta ev~ta possi· 
biH tOCesSIOns SéCIOn:tls. per manca de 
com~1111Vl1at, especialment en un horitzó de 
ple lunc~ de l'Acta Unlca Europea, 

Inconvenients de li no realittacló de ta 
mew,..: 
A¡t~ cM la Wl.laci6 del; sectors de 
Pf' "'l'$ ' rt ~nes empreses 
Pèfd!JI 6e compet""-·llal 

- Reouca: s.c;$01efnenlla çapacGt d'ada.!> 
LI t~il'l"'ff':S de' mtrca-1 tnt ....... 

Insti!.....,. mK implicade$ .., lo reotit· 
Z«<6clt lo ........ : 
u._..... O<¡anotzaoonsemp<osanats. 
Aclmtmtra.:oa P\ibliques t Cambra de 
Comerç, lnd~na i Navegació de Sattelona 

(11.1.)--cl'insliludanl. d\onljAIIII I d'rniiCWIDill d' ..... 
Mlllillllnlilmlciol181 

0.S<rlpd6: 
ca& reforçar I reoolzar accions dl~ a la 
ubicació to 1'.\tea de Batcelona de seus 
centrals d'•ns.t,tucions. empreses i 
awx~. com a forma d'a:s.5e8Ufar una 
mêiiO' Plesèncaa de Barcelona ff\ et COI'IICXI 
nocional I •ntemac•onal, a la vegada qUé 
Mm~. per assegurar e-ts bênêfiCiS dél valOr 
11'C'gl1 quo gMéra èl seu entorn émPfesarial, 
cfvtc: i tewtooat. 

JU$lllleocl6! 
En 11 mesura que ta préSa de decisiOns de 
tot tJQuS, !o6n 'etes, als Boc:s on és ubicada la 
seu e~tral, &ai seva lotaQ¡adó af.awtetlc 
~mena el set.t ensom. a ta~. 
QUt •e'crc~la pc::liSIÇO de Barc::eiona en et 
c::ot'lk?1 ,~~ 

Descrlpcl6; 
L'anahSI efectuilda ha de1erminat com a 
secwn etmb ootenoalttt1S: ets 
d'ml~ fnancera. ets s.a:'llllan:s.. ets de 
OISloC."fYY, e& de~ avanea:s a 1eS 
tmPI'eses.. efS comer-Ciats t turiSbC:s. els 
~eiS de producxjód'._o 
tl5 _ _,de .alware Tels els. sec10oS 

-Quals és->'avonr rexponso6 com 
a n trument diu per a~....- el 
~ ~ ec::or'Ò'niC de lai outlt-

Justolitoa6: 
U \ltu;a) ac~J.Jal de çêJda un erets ta 
tw.:~n la detefmorladó de mesures 
concreta Plf t.JI de oonsclida:rG ten 
a1suns casos t'VI!M una t)OS:S;Ibie davallada 

Connexió ~mb l"objec:tiu general ~I Pla: 
W c:.ap;Kitat emptenedofa de la ciutat es 
vevrt benefiCiada per la mesura 
La potenaahtat ec:onbn*a de BarcelOna 
es veurà tor~ rekll'çada. 

Conntxl6 1mb l'objectiu 1e110ral elet Pla: 
u 5e'o'<l ttJhu.x:ló nf-3YOrlra 1a con~idac:ió 
<le Sarcelorll com a I'M'Irtlpoi émpcenédofa 
europea A 11 qada que, &ambé afawreix la 
Cli¡)&Citat de creaci6 (Se NQves. 1 tal vegada 
111 sevt quai!Ult ~'Ad&. 

Inconvenients de aa no reoalitzacl6 dé la 
me aura: 
~rdua de pes tl$pC!Çff~t de Sattelo~ en 
el context de OII!Bts 
Accerft'ult. tes ~ oeb•lltats 
RedUf'l)l. tes potenc.a ~ts dtiS ~en -Institucions mK implic-en lo 

-<lelomeoun: 
AdrNn- .VIUOI"e Publo.Jes. A$$0CéC:Ot$ --· ~---·Cambo2 cltCome<c . .........,, ~de --

lnco,...enlents de la no reafltudó de la 
mewt'l: 
- Pèrdua en 11 cap.~atat de prendre 

deC:....,. 
.......,. una dO lo$..,.._,..._ 

lnotJtuclons .... ill!l)lieodes .., la ....-<lo la mesuro: 
Con- ... ., ~ ............. de llooCOIOo •. __ ....._ 
~ tuoons r .,.-ara.. Soc:Jtt,; Rectora de 
.. e.... de"""" clt a. • .....,., llootdooo 
Cent•e de o.s..ny <BCtl' ,tcénCies c1t 
Vlol~M. PattOI'\II MIM'IiOpal de Turisme. 
Corrillt'I'I)'I!S ...,ItS, f'•a de Batcetona. 
Un~VtrWb I ca.mora de Comerç, IndUstria i 
Nlvepcll> <lO l!.'>~totono 
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Institucions i persones que han elaborat el Pla Estratègic 
Econòmic i Social Barcelona 2000 

A. Or¡ans de dt(isi6 Asociaei6n de Clmpings y Banco Exterior de Espatla 
Ciudades de VaeaciOne:s de Banco Hrspano Americano 

A.l. Consell General &a provincia de Barcelona 
Asoclaclón de lndU$triales SanestQo&nco Espanol 

Presklent: de Pléstlcos cie C.UI~nya de Ctéd1t0, S.A. 
P;1$QU41 MarqaU Barcelona Activa 
AlCalde de Barcelona Asociac.ión dé Transitarios 

Expeditores lntemadonales y S.rcelona Enlà 
Asimiados de BarcelOna SaredMa Impuls, S.A. 

V'ICe-presidents: Asoclaclón Industriat Texttl Bisbat de Barcelona Francesc Raventós del Proceso Algodoneto 
Segon T~nent d'Aicakle <AITPAJ ll·lm, Sl. Jordi Borlo 
Alunbilment de Sar~ 

Asociación Mu'ttisectorial de 
1 Seba~ià 

Josep M. Flgutras E.xportétCIOfe$ de Catalunya Caixa de Barceklna 
President (AMEC) Cal,. d'ú1lllv~ cie Collllunya 
Cambra de COmetç, Asociación NaciOnal Cdmara oroar fn<lústria i Naveg~ de I ndustrias Elect.rónieas de ContraliStas de Obtas de Barcelona (ANIEL) Públicas de Catalut\a 
Cartes Tusquets Asscdacló Catalana Combra Ollclal de Come<ç, 
Ptesideol de Mútues d'Aoclclents de lndóstrla I Navc¡ocló 
Corde d'Ecooomia Trebal de BarcelOna 
Allrtd Clemente Associació Catalana Sr. Jaume carrasco 
Secretari Ge!\eral de la Unió d'A¡¡ènçies de v,.tses i Belmonte 
local de ComissiOns Obreres Associació catalana Catalana de Gas. SA. a Barcelona d'EmprfStS Distribuïdores Catalunya RàdiO Carles PonsO'l de •GlP) Envas:at 
Delego! Es¡)ecial de 1'[$181 As:sociació Catalana Centre català de Prospectiva 
Consorci del& Zona F11nca d'Empré$é$ dé Transport Centre d'Estudis 
EnrM: Reyna de Mercacteries cie Pianillcocló (CEP) 
Ptesidént As.soclilció de Unies Aèrees Céntte d'EstudiS. Debats 
Fh de Barcelona As.sociac:i6 de: Promotors. i Tertú1ies 

Alfred MOliNS Construc:con d'EdificiS de Centre d'Informació I 
President Barcelona Documentló$ Internacionals 
Foroont del Treball NaciOnal Associació Empresarial a Barcelona 

Josep Munné catalana de Publicitat Centre ExcurSioni$ta 
President Associació Espanyol• de CatakJnya 
PM Au'lònom de BarcelOna deRobbtica<AER) Centro de EstudiO$ 

Josep M. Alvarez Associació lndel)endenl UrbanísbCOS, Municlpales 

Secretari General de ..IOYes Empresaris y Ten\IO< .. Ies (CEUMTl 

a C.UIIunya de C.UIIunya (AIJEC) Centro de Estudios y 
Unió Genet al de T reballadoo As.sociació per a tes Nocions Asesoramiento Metaij-rgioo 

<CEAMl 
Josep M. Bric:all Unides I) Espanya 

Cenlro Espa noi de PlastiCOS Rec1or Aleneu Barcclooès 
Unlver$11181 de Barcelooa A 'Mea Cftculo de Economr. 

Avui Club d'Amics de la UNESCO 

Membres: Banc Català dê Crlk!rt 
da ca~aklnya 

Cof.legi de Periodistes 
Aeropoct de Barcelona Banc: de la Petita I M~jana cfe Catalunya 

Asèncla EFE 
Empresa 

Col·l~ d'...,.rellado<s 
Banc de Sab&dcll 

Agrupació dé f .!lbrieants 
i Arqt.11tectes TècNcs 

de Ciment dé Cala!Unya Banc d'Europa dê BarCéiOM 

Alsoes de S.rcelona Banca Catalana Col·legi d'Economisles 
cie C.wlunya 

Ajun~ament de 8arct-Jona Banca NaziOnale dêl L.!IYor'O 
Col·legi oroe;o¡ de OociOrs 

IHm. Sr. Uuf$ Almet Banco Atléntico i Llicenciats en fllosofll 
I Coma Banco Bilbao Vl2.caya.esv i IJetres i Ciències 

Banco del Fomenlo de CataJunya 
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Cd .... OficoiiGe llwecdll-.. Ccmus F<lttld CU> Borceb1a Mlicil i Pou ---.. A-2. eoma• üecutiu 
r~.,. 8atceiono i Tdèg:afs CremideF ....... El>en$0$ 11m. Sr [In; l.ocolle i Col Vabs dt Bar<eiOM. S.A. ,.,_. 
Cdloel ()rldaldt Mf1¡t$ El Bulev•~ Row i - de Barceiono llim. Sr Arllonl Luchea1 I Teiefl>noca F rJnC:e$C RJWrtós 
de Ba1colona i pr<Mnda Eml)ftsl Ntcaonll Grfn'IIID de GMages f'lrr• Tra-de Batc:elonl, Segon Tonent d'Ablcle 
Cdloel OfiCial de P$icòiea5 HJd.-mc.dOI dellaf<elona S., En*' L.luth i Marun SA Alunt>-" de Barcelona 
de ca111uoya Ribagomna (ENHEII) Gremi de Jirdtnetla Sra Pllllt Malli I Escotes TVE 

Mlllnbi"BS del C<>miré: 
Coi 1oe1 Oficial ~ aum;cs Escoli d'AliO Oirecdll de BarcelOna I prOYfncia 

Manoomunillt de Munlclp¡s Unió Cetalana d'Hospüls Manuel de Forn 
de Cotalunya 1 Mmlnlsuac06 (EAOAI Gremi de les Indústries M la de l'Àrea Metropolitana de unió d'AdObadOtS ComissiOnat de l'~ntament 
Coi·ltSI orielal d'A¡em• Esoola Supellor Confecció de Barcelona Barcelon~ de Catalunya per al Pla Estrat~ 
de Carwll Borsa d'AdmlnislriCió I Ohoc.S Gremi d'EdltOt$ <le catalunya Sr. Metcklt Mateu I 8ru~ Unió Gener¡l de Treball&dOf'S Econtlmlc i Soc~l BarcelOna 

d'Empres<lS <ESAOEl 2000 Collegi Oficial d'A¡ents 
Europa Prm de Cltilunya, 

Gremi d'Hotels da SareftOna Max·Pianck IMlllvt de cataluny¡ 
de la Propietat lmmobíiària 

Gremi d1nd(lstrle$ G~lique$ un06 Patrooal Mclll·lúr&>C~ R1mon Sel'6 
de S.roelona I Pfovfncia SA M.,e&blma Olrtetor O,.,rent 
Coi lf4i orielol d'A¡enl$ FederJCió de CooperltNtS 

de Barceiono ,. .n;,en d'[conorroa i Unlón Catalana Gambra de Co!Mrç, 
1 COm-es de Ouonos de Treboll Assoelot Cremi Pr-de HISenda · secretaria d'Estat cie Enbdacles Ase¡ur adoriS lndustna 1 NmgJdó 
óe Barcelona de callluny• Otslribtàdors d' Alimeruació dO Comerç yC.poto- deS.rtOiona 

Coi lot• Olieial d'ArQUtectes -.oódOSocoOIIIS 
de Barcelona St. Jos4! Ws Munoz Ul'liYtñital Autònoma V1conç Olor 
Gremiode~ .. deS.rcelona 

deC.IJ~ Arlbr•NSu- ~0.....0 Vocoi 

Cd felp Oficoll d~ deC.....,.. de Obris .. Barcelona u-tdtS.rtOiona Cttde d'Eainomoa 

dO can.... Ctnols I f'Ms FIOnaó d'Asdo:llco• Gtemio de fabrica ltfS de Or1o6 COCol6 
~- Altrode-..te 

Cd .... Oficoll~ 
.,.v..,..,._,. Eqo"""' Acce!orios y ()rp'mcoón-de de ca....,.. SocoeQnCtftoriiGeloUnoó 

Fed!lac:i6 Elncweuctlll --- c.p-<OHCEl Local de ComassiOilS ()t:)reres - CGremoollaaonaO VMrenBarc:elonl 

Ccmosso6 Obrera Naaonoi 
ca-..d"......,_ Pa'C Tocno• del v- ·-.. Ctllluoya de VialaOr> er--de llim S. Jooòl Parpal I Ma~ Clrleo-EmPfBSOr'oOSdeSOiono< 

Com<l o.aan- ()l;r;lie F-P- de f"...U de Bat- S.. Alfred Poslor IBo<lmer ~· Espocial de l'Est>! 
Bar<el0na'92 (C008'92) i Rei!ONidt Tr_,. en ¡¡eneral Patronat MuniC•PII 

Consorci de la Zona 
de Barcelona <TRANSCAUn Franco 

Con5el eom..rcat del Babc. FederacOón de EmldadBS Crup dels SO! de T unsme de BarcelOna 
LIObr ... t Crupo Z Ptt•tll Mt~¡,n. Empresa Ftfl'ln t.emí.ls 

Eml)fesarllles de 11 Olroctor Gentrat 
Consell de Gremis Cons•uccl6n HldrOiletrlca de C.talunya, dt calllunya (PIMEC) Fira de Barcelona 
de Com«ç de 8atc:tl0na Federeclón Ecom S .A. Pon Auròrlorn de Barcelona 
Consell de ta JoYentut tbt!la, Unies Aerees PromociOns Econbm~ques Joan P~ot 
de Barcelona Fedcraclón Empresariat SOctet.a Generat 

sector Clufmloo de S. rc:elonl d'[$panya, S.A. LCICIIS. S.A. Foment del Treball Nacional 
C4n$lll Soc~l de la (fEOEOUIM) lnklar;...es, S.A. IUdiO S.rC<IIOnaiCoOena Set Josep M·unné UniYerSIIat dé BarcêiOna federooOón NaciOnal .,. ln$1Jtut Catatà de Cooperació Ràdio M1ramatJCadena Cop& Presjdenc 
Con$el SociOI de la Emprt:MtiO$ T exttlls Sederos lbetOiJimerlcana !Udlo NII<IOnal d'Espanya Pon Autònom de Bareelona 
un.....,.;rot Au16noma 

Fe<rocanlls .,. lo Genot""' de BlrceiOI'Ia IMIJM català"" recnoq¡a s.. Altlt<t -ca..-. Julio Vibclorb 

Consol SuperiOr 
deC.IIIuoya 

ln:sbb.ll Ca:taUJ del Consum- Soctetat1 Gene<ol • ROIICiuòdePolo 
d1~ Cionlilquos ... deS.rcelona Ceneralílat de catalunya dtllatttlonl ca....,.. de " Unió 0ene<o1 
(CSIC) r_,. del Trobo,. lr6IAul c.<oi 

dt Treblladors 
- AcldlmoiGe Co6nC>es consora d1l1lcnNcoó , - insbr>JideTea"*'&&dela I Alts dl 8Mttlona llril'oftlacb 

lloa.wnonl006 de ca....,.. Fuen:aJ oecuas Conslruco6 de catob1yo --de-
Ropr_de .. 

Ge ca....,... SA ,_, de 8aocetona 
consota de lo Zona Franca 

- ort.ludos ~ ~~-CU> 
Cc>nsorao del c..n r....,. r..-- dO l'Empresa <IESE> dOC...~ c--GMent .,........, Pr01'1'1C1Ci6 rnnouc Sant.acaN 

F-BC.O. 
•l'$tltUI cf'Humanitaos •·n. St. G~ Ruiz i Pena 

St. Enr.ç Clous i Millet lnsloM {j¡)onyol d' ANiistes llim. Sra -Salo c--Mjur"r< 
ll·lm, Sr. Josep M. CUIIell fundaCió cartos Pl I Sunyor 11'1 .......... Scllnor-.. Jo¡n C¡mpreciós 
I Naclal FIM'Id,çló cercle d'Economll lnst1tul Estudis: Metropilans u nm. Sf. Amori San1iburt:i0 
IUm. Sr. JoaqUim de Nadal FundaCió En> lnstiMo de Eml)fesa I Moreno 
I Copara Fundació Oiompl.mo I Clèneil lnstituto NaciOnal de Emplao Socle<at Mu..,.,.l 
Dlarf dc Barcelona fundac:ló Sl rd.\ Faulol J~ C.mbri! de ~rcelona d'Aparcal'Mtlts I Serveis, 
Sr. JO$é Antonio Díaz fundació J00n MirO 

S.A. 
Salanova 
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B. Coordirtaeló I elaboració O. Òrgans de treball Noves activitat$ 0.2. Comissions tkniqtMS Or. Jaumt T rase«a Sr. X3vfer Garcia I Milà 
del Pla Sra, Encarna Beneria 

Comi$$ió tècnica núm. 1. 
i Conillera Estudi d'AtQultectura 

0.1. Responsables de C8mbfa de Conwç, Arquebisbat de BareêiOna 
C{)()(dkfad« GI!Mtaf: l 'elabof'adó <rel diacnMtic 1 ndúscttia i Nawgació Reduedó dels desequllibris Sra. Metoè Costa 
Sr. Francesc Santacana de la dutat de Barcelona socials Sr. Jlléln Manuel Telx.ídor Facultat de Ciències 

Presidenta: Roca Econòmiques 
CoorOlnador Adjunt: Demografia Factors d'J~ocló de AssociaCió de PromotOtS 
St. Joan Campreciós Sra. Anna C8bré Barcelona St&. Pilar Malla Constructors d'EdifiCis Sr. Benito Cir01ti 

Ce<1tre d'Estudis Oemosfàfoes St. Josep Roig Cèrltas Federació de Societats 
SecretArid: un~wtsltat Au1btloma Atta Metropolitana Secretari tl!cnic: 

Sr. Joan Sofé I M&rtl AnOnimes Labofa!s 
Srta. NOria Mulero de Batcetona de Barcekloa Associació per a les Nacions de Colatunyo (FESAlCl 

St. Josep M. Pasoual Unides 
A$pecteo $0Cioeoonòmico A$$0Ciaclons I Adjunt al Comissionat per al Sta. MaTcrida Ftodriguez 

C. Òt¡ans consultius de la pol)loclo or¡anituclons Pla Estratègic. EcooOmic i Sr. Albert Viladot Fêderac· d'Associadons 
Sr. Joan Solet econòmiques; públiQues Social Barcelona 2000 Avui de Veins de Barcelona 

C.l . Comissió asses50f1J So~ d'Informació de Base i privades Sra. Anna Ramon llJOpart St. Jordi Falcon I Briio 
Ajunta~t de BarcelOna Sra. tarlota Solé Membtes. 

Barcelona Enllà Foelera<:ió d'Associacions 
Presklent: Sector manufacturer Universitat de Barcelona Sr. MiquellumbieffQS 

de Veins d~ BarcelOna Or. Antoni Sena Ménd!z Sr. JOtdl Ga:Uell Garceran 
Universitat Aut~ Sr. Amadeu Petrtbó Espai orbi Area d'Arers Socials Caixa de Barcelona Sta. ~talina Martrnez 
de Barcelona Centte d'Estudis de Ja Plani· Sr. Juli Esteban i Joventut Foment cSel Trebal Nacional foeacóó Atea Mettopolitana Ajuntamenl de Barcelon~ Sr. J05e9 Martfoe.¡: I Grau 
M&mbres: 

COft$truoció de Barcelona 
Sr. Joa:n Jobert García 

caixa: de Catalunya S<. Joan Rigd 
Dra. M~1ia Teresa Costa Fundació Caixa de Barcelona 
Univetsitat de Barcelona Sr. Marçal Tarragó Benes.tar soci31 CoordïnadOf de Servets Sr. ftm'lfn sanz t Artaflga 

Consultor d'Economia I Urba· Sr. Josep M. Paseual Districte 3 Cambra dé COm~ç. Sta. Conxa ~uirre I Fertere 
01'. Enl'ie Gencsd nisme Adjunt al Comissionat ptr al Ajuntament de Barcelona fnc:fústria i Navegació Fundació C~UICS ~ I Sunyef 
un~itat Autèooma Sector financer 

Pla Estratbgjc Ba.Joelooa 
Sr. Josep M. Rueda 

de Barcelona Stt. M' A$$umpció Thio de 8areél0na 2000 Sr. Jocdi Goula Patenzuela Sr. francesc Célndel 1 ce Pol 
Or. F ranccsc Solé Editorial Praxis Medi ambient / Areo d'Afers Socials Sr. Joan Botam I casats FuAdació Fam01a I Bene$1ar 
Universitat Politècnica Qualitat de vida I JcweflM Sotiat 
de Catalunya Turisme Sr. Enric: Aulf Ajuntament de Barcetooa caputxins de Santà 

Sr. Pere Duran Departament del Sr. Ezeculel S.ró 
St. Francesc Borrell 

Or. JoaQun Vet¡@$ Patrooa1 Municipal Sra. Sara M• Slasl Fundació Familia I Benestar 
Unimsitat Autbnoma de Turisme Comissionat pe< al Pla 

i Gvtiétrez C..lre d'EsttKI~ de la Social 
de Barcelona 

Estratègic BatceiOOa 2000 
RegJoora .,., Conver¡¡ènc:1a Plaruracló 

Comerç St. Josep Oriol PuJol Hurnet 
Or. Josep M. Veciana Sr. Arltonl Soy 

Fiscalitat I Unió Sr. J<:xdi Alberic.h Fundació Institut Pere Tarrés Sr. Alexandre Pedrós Ajuntament de Barcelona CfrcuiO de Economra UnlvtBitat Autònoma Centre d'EstudiS dc la Planf. Universitat de Barcelona d'Educació en rEsp&al 
de 8atc:ei0na lk:adó Sra. Teresa Codina Sr. Pere Sem• Sta. Olono Gorr1¡ooo Tecnologia Resi)Onsallle d'Educac:ló COI·Iegl d'Atqooectes Serveis avançats a Sr. Miquel Barceló Compensatòria de catalunya 

1 Laspenos 
C.2. Equip de treball l'empresa Institut Catalb de Tecnologia Ajuntament de Barcelona Sl. Albert BoneU Sr. Pere Esootsa Or. Josep M. Montsetrat del Comj$$lonat de Escola d'Er1glnye<> lndus· Serveis mtdics i sanitaris Sra. Eulàlia Vlfll:ró i Castells Casamiljana 

l'Ajuntament pet al f V•lachu Gremi de fusters, Ebenist!$ tr1ats de Temma Or. JOrdi Camr Tercera Tinent d'Alulde Col·legl Ofoat dc Mcq¡cs Pla Estroteclc Institut Municipal Àrea de Benestar Social i Similar$ de Barcelona 
Sector p(lblic de BarcelOna 

Sra. FrancéSCa Blanch ct'Ass.islència Sanitària AJuntament de Barcelona Sr. SêrgjO Sublls Marrugat 
Sr. Antoni Castels 

Sr. Antoni Cestel~ Ajuntament de 6~rcetona Sra. Frat'ICe$Cil Blanc:h Hoechst l~ríca Centre d'Estudis dc 18 PlanJ. Sra. NUria Caneras I Salesas Sra. M~ Àngels fern!ndez ració A.rea de Senes~ar Socia.l De-partament del St. Josep M&rtr i Maslerrer Sr. Josep M. Pi!~ 
Cultura ,lJun1amen1 de Barcelonil COI'I"'issionat per al Pta I nits 
St. Jordi Camós Sr. Jaumé Botey i Va!IM Estratègic, Eoonbmic I Social St. Jor<:fi Cots i Moner 

C.3. ComH~ de re<l•edó Cel Pla Museu d'Art de C3ta1unya Regidor per Iniciativa per Ajuntament de Baroeklna Juslklo I Pou 
Estrat~ic, Econ6mk: i A;untament de Barcelona Catalunya Sr. Alfons M~ Sr. Manuel lecha Social Barcelona 2000 Transports i comunicacions Ajun1amen1 de I'Hospita'e'l Cotnissions O eres 

Sr.l$idre Ambró$ S<. Mons Rodrlsvel Sr. Jordi l6ptl i camps Sr. Enric Alonso i Pujof Sr. Jus1 Martfnez 

Sr. JO$oCp M. Carreras Enei"Yer Industrial DiréctOC' SéNeis Personals Comi$$1ons Obreres Oreanitzacló Nacloool de 
Sr. José Garcia Duran Universitat i Formaci6 Ajuntament de Santa Coklma 

Sr. Francisco Sancno 
cecs E!Qanyo!S (ONCEl 

Sr. Andteu Morillas Sr. Esteve Oroval Mn. F"rancesc lladós Comissions Obreras Sr. J,..p Roig Universitat de Barcelona 1 Pastanli 
Sr. Miquel Rubiro&a ArquebiSbal de Batc8ooa Sr. Albert de Gregorio 
Sr. Joan Trulent Consell de la Joventut 

de Barcelona 

100 IOl 



s..~-.·- S<a -••e- S<.-SondteuiM>ós S<-Torros S< .- ..... 5allóo S< . Joon Sala 9UCII 
o.a.--00 1\/ilollo ~doCome<ç, ~106 Ot Come<ç Foment del T rebli NIQOI"'II "'-'-bea C.C. ~(ONCE) ~<IT.d- lndUslna i NrA!pcj6 <ltc.IW>ya 

S<. Juòo S.n "'4'* 'I ComuniCaeiones. SA 
Sr. )(aovjfr Valh A¡ ..... menlde8Mc.tlaN de S.n::elona S<a bobeiRucabado Foment dtf Tretwll Nlcionll Sr Josoc> M. Pal~, r..-
Patronat de I'Hablta1ge Sl. ~ Resinis Creus Sr Josep M. Coii>O libarz c.nf-106 de Comerç 

Sra. Es¡¡etança Mini Pontnc:11 per el 
Ajoollmenl de 8an;elona Atea d'Educació cambra de Comerç, <1t ca,.~~.wry¡ ~""'"' (coniJmjc AJuntament de Slrcelona lndústna i Navagadó Sr Joaquim Oêulofeu 

Fundoctó Pulgvt~t I Social de la ciutat Sr. Mar..;el de la Varga de: Barcelona Sra. Diana GMrt¡osa Ajuntament de Barceklna: Pttlta I M•t)ana Empr-esa S<. José AniOillo T eiiO I Aymar 
dt ColoiiM!ya (PIMEC) Asodaclón E~nota para 1t Sr. Torc:uato Noco canisa Conf0deracl6 de Comerç Sr. Ennc Angueta I Cama Sr, Juan T arragó I Galeera 
Sr. l¡nasl Riera I G3ssloc Direoción de rsonal Centte Espanyol de Plàstics dO Catalunya Gremi de Fusters. Ebenl$tes Tclclònlea 

de Caloluna (IIE Ol PE) 
Sr. Jaume Francesch I Slfflll8rs de Barcew Sr. Jordi Jauset Sra. Mercè Solé I Tey Sr. Hèctor SantkOYsky 

S<. M113l RebOti Cen1ro de Estuc:IIOS 1 Subltona Sr. Oriol Hams I Ftnet Tci<Msló Esl><nyolo. S.A. 
Sr. Cr~Sotóbal Jlménez Asoda<rón Esponoll "'" 11 Ur1>anl$6coo. Munlclpole$ Con,.. CCma<cal de Saix 

Sra. Espèrança Mañ i Salis Unió Geneta! <le Trebaladors Direcaón de,.._., y T emtoñaats llOt>< ego I Sra. Olga Almi16 
de Gatalut\a <AEOIPO Sr JotQUim DeuiOfeu 

Hospital de I'Espefil Sant Unió <:atalana d'Hospi'lals 
Sr. Fermin Cisquete Sra. Gardad Garda 

S<. Femondo E=lante S<. Josep M. Remer dt C.bo Centro de Estuchos y Consti dt G1emS de Sr . .lofQu1m Perrtmon Unió Genetol de Troba-. 
ASCCIICI6n ~ Piti .. Ases<nmren10 t.lelal<)rgioo Come<ç de llarcelona lniclotNes, S.A. Unl6 General de T rtbaladelrS 

S< 0rt1o "CUOI I Gómez O.ocalo de- (CEAMJ S<. Manuoi J. 0..0.0 S<.:-&- S<a Gtono GarçJa Unió General do Tr- de Clla1ulla (IIEOIPEl 
S<-MVtedma COnwl<ltll- lnsUul laiA de Tocnololil Unió Goneral do r--. 

l'Tol ........ s.órals s..-~ QraAo de Eoonomla do- s.. Jordi Gt.- S<. Corles Romero u_, Au_... IGardl 
do- Asooacót para .. St. Gustroo ...... S<PedroJ r..- '""""'C«di UniOGenetaideT--. 

Formociórt y ~ CMR lll*'a. S.A. car- Ec:Oiòuc • Soaol Prd.-Faus 
(I FES) 

S<. - M<ng.o$ Ot- S<-He<-Umtno .. ldoSortelona de C.lal.tnyl W'VO() S<. Joon Carles R>ba 
'""""' d"{s"""' ~ Gr""' S<. M- Àn¡OIVidol Cd·lesJ Ofioal de Psdlees S< PodroVat..rde de l'tntc>r,.. OESE) 

oeColalunya Con!ele<11 de Formadó Unió PalrONI Mtlal-üg>ca 
Asoaaa6n pati la Oc•-· do Badalona 

SQ. Moncs«rat Aib¡rlda 
Comiui6 tècnica núm. 2 fOtrnKión y Oesitrtllo s. Jo<di F emóndez Costro nana St. F rancasco Martf S06er 
Formidó i ~unos human5 do Colaluno WYDE> Cd 1<8J Otbalce Psdlees St. Uu(s T arfn lnslllutO Nacional de (mpleo Unió Patronal M&Uir¡ica 

PrM#detlt: Sr. Joan Col'lr de catalunya EJccio d'Ari> Direcció Sra. Anna Sel JO'Je Mestres Prct. Ama Cabré 
Sr. Mtll:iOf Mateu Asodlclónporala Sra. Maria José Pomar 

I.Admln1SIIaci6 (fADA) tnstiMo Nacional de [ms)loo UnWttslt.at Autònoma 
Nrs$8in MOtor lbérica, SA f0fmaci6n y Desertclo Cd·I<8J Ofdal de Psicòle8> Sf. Da"*' Parcer~SCJS Sr. José Benl1o CMo 

da SaretiON 
Sfaetbrll tkr!/c4, de Colaluna (IIFYDO dt C8111unya Escola d'Ma Direcció Paeheo> Pror. Pilar Gonzélez 
Sr4). Carteta Sol' Sr. Xllvler Casas\I'S I M~alle:S Sra. Rosa Maria Raich 

I.AdmlnlllrO<Ió (fADA) lnstituto Nacional de EmpiDO Universitat AulOnoma 
Unlvtl'sit.al Au10noma Associleló per • les Nocions Escur,.. Sf. EugêniO ReciO S<. kcd AcedO Corbo.,. 

de Barcelona 
de BarcelOna Untd<!S Cd·I<8J Otbal de~ EJCOII Superior PrOf. Anlont Bayes de luna lnstJtuto Nacional de EmpleO Membfos, Sr. JOtdl f oz MOI'eno de catatunya d' Admlnlslraci6 I Ooreoco6 Unive'1Jtit Au10noma 
Sr. Jose¡> M. M •raues Banco Bllbao.YilCiyl, S.A. Sra NUria Venclrd d'Empr- !ESAOEl S<. Josep M, Soll de Boroelona 
hN Oosen-pomenl Collegi OfOal de~ St. Ador Vdlf'IO!ta Mutua General 

S< Alo¡o Vodal Cuaclras E<:onóm>C I 5ocJal S<. Rcard Comprubl 
deCaloblya EJCOII Supenor s.. ($teye Oroval A¡......_ de Bart:elana 8afl:elonl AciiVI, S.A. Urwtr11t.11 AuiOnoma d'_ I O.OOCI6 do llart:elana 

S<a-- S< ....... Clr1es Ba,ón ~ S< AllredO Vara del Compo d'(.mp Uts (ESAOE) S<.ÜlnCModrlftO 
Atu~ s..=.ca-. 

Coi4<8J Otbal do <Umtcs 
S<--

PewtW,_~ .. S< Iu. ClsiSSOS I Srm6 dec.IW>ya de Calabtyo (PIM Cl Urwonol de 8araiMa Ealn()m¡( i SOC:.ial 
Bo "" EJCOIISupenor SindtcdtGreugos 

A¡unlomen de- s.a.r.__ d·-.106 1 o.OOCI6 
Sn. Montsen'lt nomeno St. RaiOOI l!oronol ~·del ~([SADE) S< . .llumef'IP$ 
Morlf S<. Jo50 ._,. Glreio Corndstonal per al Pla 

St.RomonPio Umtn.IOI-
Atto o..e-upoment c.mbrl Ot cometç, Ellralt&>c. Ecorònic i Social do CII.IU>ya 
Econbmie i SooaJ l~lfla I J'lavopaó 

Ajw'ltament de Barcelona FIQAI.1t<lt~ 
Sr, francesc Solé PM~ Ai"""""'"' do Barcelona dt Barcelona Sr. F JUStlno MIQUêlez lobo Sr. Pare Garcia Urwvet$1Lat Poirèc:mc:a 

Sra Matta Mata Gamaa Sr. Raimon Serrel 1 LluS Com6Slons Obreres Ftdertcfló de Socleuits dtCo .. lunya 
A~lrn4o Laborals Ateod'EdUCidcl cambra de Comerç, Sr Manuel Antolrn dt Cl .. lunya (FESALC) Ajuntament de Barcelona lncklstrla l NavegaciÓ Comissions Obcere$ 

de BarcelOna Sra. lortN Ventura Sr. JuiiO san Ml&uel Arriba$ 
Ftdtraeló Empresana:l del Comi!.siOins Obreres Stclor Oulmlc (FEOEQUIM) 

Sr. GUSiavo de Miguel 
Coml:sslons Obreres 
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ComiJSk> t6cnk.a, nOm. 3 Sr. Xtvler Horoajo St, Josep M. F~guer~ Sr l$idre C.nals 1 Cablro Sr Mart~ Gaseón ~~ St Josep Mtlul 
Serveis wançat& a A..,¡ Combfa de Comerç, Consorci d1nformacl0 1 Grem1 ót Fusters. ~es ltr$tltUt M~l 
l'tmpte:M 

Sr Joofl) M Jon6 Soll I-IN~ Oocu-~ de Col.llunya - de Ba<aiona d'As5osl ..... 
de llotCOIOnl -(I>.W;) A_., Banc de" ,.... ..... Sr. ,..,.,.. ~ Sr. Antono e,... $r ____ 

Emor .. Sr ll><atd Pons Ret¡¡ ElCono..,.. Hedloci<&S.._. Sr ....... c.m -· St. Joen ~~tv Co-..deGas Sr.AIIOnsoM ..... St. Juan Ptdro l.ol.lc:N 
._ .. _ 

Cenlrt CIO c.bJI Banc CIO Sabadell Sr. Sanba¡O Guóllin El Co<te 1111* -Oli- en.__ 
desa-I, SA Mèdoq-

Sr. ArM Sauri centro DMI¡acíó lnCOrmàtiCI Sr. Pe<fto F\ottnsl Sr. Romano Gabnelb: S«retsrl t/Jcn;c: Bti'ICI Catalana Sr. EuQulel Saró El Corte h,QI6s Hispano OIMMt1 Sr. Joo4 A¡ulla 
St. Pere Nueno lniesta COntre d'ütudls de la "" lnst•tut d'Estudis Superiors Sr. :'tltn Monells Pltnlflcocló Sr. Javier Ocr qui Or. Bruautta Sr Em~CIMII de rEmP<esa (IESE! Banca talana El Corte tnglél Hospl"l Cllnlc lO< 

S«roUrl~ Sr Co""' Pit RojO Sr. ~5<7t Sr. tJu;s Pui: .. Sr. Joan ~u 
Sr~ Banco _v.....,... SA Centre d'Estudis de la Esccla s.-oor -Cinc Sr Jo<eoM 00..0 ............ ..- Pllnolacoó d'---•Doroc:oo IBM 
de,....,.,... Sr.JulnM- Sr RardO Ruo de Oue«ll ~!ESAOE) Sr Juln~- Sl. Lorenzo G.c:on ......... eon ... -CIO Pau IJSedade6artelonl - Banco HIOf)II'IO Arnetk:ano Sr-....-. 
Sta Mlwnu RMè,. M.artl' Sr xa.ltt S<llf Sr.-Gu.,_ EscclaSuperoot 

Sr _____ 

SrJ .... c.-n 
~ F'E, SA BarceiOOa ActivJ. S.A.. Centre d'lntori'MCI6 d'AdmtMilaao 1 Ow.ccaO -HUM Munoz y Clb<on> 
St. Albert Pérez Novell I OestnYolupament d'Empresas (ESAOE) Sr. Josep M. SêrrQra 

Sra. Mat Felip Hosselbarth Empr.,.rial (ClOEM) Sr JOMI) M Costa~ 
Aaènclo EFE, S.A. Sr. Marcet Pl&n~ll~ lnba!Jvet, S A N ... l. BCO Sta. Merçè Rotllan Esoola Superoor Sr. Albert Roig Sta. M~ Teuu Sala i Calvet Sr J.tume RUll Cabrero centro de Esludlos d'Admln.stroc.ó i DoroctJÓ Sr Jutl'l Echevarr'-1 
A¡n¡paettl dc Fobt~ncs 80<11dellotCOiOnl Urt>lnisllcos. MunicopaleS d'Empreses !ESAOO 

lnsi1IU1 Cillll de Tecf\Otl8la NIS.Un Motor lbénti. S.A. 
de Ct,_ CIO Col.llunyo yT...-cCEUMT) St Fedet<o Sabna Sr. , • ., w-c. 

Sr lAo l4po.! "" Amo Sr . .lce<o Amo! t G<l>ou 
St.-M ~f"'P$ Sr. Juln On<p faa.uc d'ltóonnlta 

...... -'I Corde lns!oM de y_,~, SA 
-~~ ...,._.,. Espol\ola 
yformas c-., CIO Eso.óos y Sr - O'c.ollr¡¡Nn -T~CIOIV-

fabnclnte de G4netcs -- Sr ........ Gult..- -. .. Cttde 
de f'IA'>IO St.RafHIJeM ICEAM) -

Faus<oSan.JcM Sri M<Wit1Mral c.f 

c.... d'Esla"" de C.lal\.nyo St. Jord• CfMIIS Centre d"{m~ de Noves 
Sr Eduard~nolo St. Casimir Mohns Sr. Mcutl Arrufit lnslltut Cerda TecnciOiJOI 
Coo<aot\Od"' .. sa-.. Sr. F r1ncesc Coscabetla Ciments MOlins Federació de Socletai.S Plirc TecnoiOII>c del Vollèo 
Públlea CIJxa d'EstalViS de Catalunya AnOOomeol.obofab Sra. Uúela l..óQez Marrn 
Ajuntamen1 dt 9atcel0na St. Manuel Martr I Recobet de C.toklnyo (FESALC) lnstttut Oexeus Sr. J01n Plntado 

Sra. Josela ~ncne. 
Sr. Josep VIdal I samo Col t<gl Ofltlol d'Et>¡jnyer¡ Sr. cartos TUSQuets Sr. Jose&:..., Oexeus 

Petita I M1t¡ana EmpréS~ 

Àrea Ooserwotupomenc 
Caixa dt Baroelono lnd14trlo~ de C.t.>lunyo fibanc: lnsMut 

de Cotoluoyo (PI MEC) 

Econòmtt t Soc;iol Sr lsrdro FM6 Sr. EMc:rlul Sr.Jce<oM Al- Sr. AntOI"'I. ,._... 
Sr. leanGit AtnafC: 

~CIOIIotCOiOnl Caixa CIO "*-'s "'-'*de-al Port Aulonom de COlOna 
car--.. pet .. Plo san....... tnst4UI~es 

Sr f-Rotort Sto Encarna Benena r _. rqdeMowes .,.__, ( . Sr.-c.. 
Consol cm...- t COmbfl CIO Comerç. Estni!IP< Eoonórno< I Setial de6artelonl Co--.! PY'a Wa:ttf'hou5e 
InstitUCIOnS MuniCipalS lndUSinil~ ............. CIO-
A.¡untament dl BatttiOna deBarciiOna St. JOM() M ROdrlguez Sr. Frai'ICI$CO Vawa St Jaume Pldt6s St. F~ Fer~ 

Rovira Foment del Treblll NaciOnal lnsbM EscMn~ <fAnahs.tes Pree Wattrl'louSe 
Sr. Joaquim Nadal Sra. MatlAOe Serra I Farrem Comlsstons Obreres Sr. Joaqu•m TriQO 

d1nverslon• ( ltgoc.ó Sr. Ramon Manosa 
Rtg)dor Promoció Financet'a CMlbra de Comerç. 

Foment del Treblll Nacional 
C.l>lana) Price Wllerhouse 

Ajuntamtn1 do 8arc:élona lndúW\a I Nffll!aCió St. Fe1n.and0 HcrnAndez 
de Barcelona Comissions Obreres Sr. Joorl Pu)OI Sr Jordi Sui .. Sr Roman E'PISO Sra. Annt M"'res 
Sra. M• Dolors Colomer Foment del Trtblll NJCIORII 

Institut EspanÒ: d'Ana16tes PSUC. 
- d1nlormacoó de Sase Sr x.-Colli ()Calla d1nYetS~QnS 1 le¡.td6 
Ajunla"*" CIO lloteob>a I Pouo Conf-ocoó de eo.-ç St. Antoni s.n.r Cata&IN) Sr NiOOIM Conola san~oa¡o 

Sr . .IoM "-ro 
Ctm~>r• de Comerç. deC.~ Fomerw del T- Naaona: Sr M-(;!Qzoo RiltTWtl Htrmlnos. SA 
-.alN.,...aó 

Mlu'Andenen C106artelonl Sr RoiN T.,.,. Sr.E<l.oróo- """""~-
Sr.- Ar¡<nch 

Sr- Efnlll Pous 1 Bornis Consellno c1c sa...,.. Fundaoo~ en._._ e l!eKWOOI) .._.,.,SA 
Sr. SaiVodor Cur<:ol o Gatern1 Generalitat de Gata~ 'CioncJa C.lalaMI 

Arthur VOUtC Cambro de Comerc. Sr. Sa---

Sr. Joan Basacoma lndU,.r.a i Nawgaci6 Sr. Corlts Pensa Sr. VICtof G.itda sat>o 

A5ociaclón Noelonal de de Barc:tiOM ConSOf'CI de La Zona Fr¡~nca rc:sohmPtSme Sr. fbentl 8ath 
lndustrlas [IGcttónicas St. Manuel lude>M. Sedoi 
(ANIEIJ Consorci de la Zona Fral'ltl 
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Sr. Ratlél UoréOS 1 Pa$C:~Jal Comissió tè<:nlea ntJm. 4 Sr. Am&deu Cayrne! I Uu<:•a Sr. M~uel Angel fralle Sr. Jaume Setra Sr. Joan lluís Bouo 
Soaeta1 dè Garantia Factors d'Atraeeió Cultul'al, Cambta de Comerç, VUJagrasa HoteiM~ Teatte Victoria 
Redproca de Catalunya Comercial i Turistlea lndús:tfla i Na .. -egació Conledetaci6 de Comerç 8a(cel0na Sarrià 

St. Jaume Santacana 
Sr. Antoni Granó I Balasch PteskJenl; 

de Barce!OM dè catalooya 
Sr. Manuel Albanell TV3 

Soctelat de Garafltia S<. Ernest Lluch Sr. Joan Gabarrou I Bisas Sr. Manuel Martorell lniclalive$, S.A. St. Juan LeQn R.edproca de Catalunya Facultat d'EconòmiQues Ca:mbta de Comerç. Consell de La JovenM 
lnd\ÍStrla I Na\'e¡aCIÓ de BarcelOna Sr. Jordi GraciiS Unió General de T rebaS!adors 

Sr. J U&n Antonlo Oia; Secretari Tl!crnc: Cf.t BarcelOna fnsti1ut Cerda 
Prof. Antoni Sérra Ramoneda Alvarez St. Lluís Bonet Sra. Adela d'Abs 

Socle1>t Espanyola Centre d'úlvcils de la Sr. Jordi Camós Sr. Adolf cat>nJia Univet:sitat Autonorna 
d'Automòbils de Tur;sme Plani~ Sr. lgna~ de Oek1s Metcabarna de Barcelona 
tSEAn St. Jordi Serra I del Plno DHL 

Sr. Jotdi Maymó Prof. Jordi tastf!!lanos Membrt!S: Centre C3tala de Prospectiva 
Sr. Juan Mulet Sl. Al>erto Morata Saiz Sr. Sebast~n Benasoo Metcabarna UnivetSitat Autoooma 
Telelónica de Espona, SA Aetoport de Barcelona Sr. Uui:s Ctaudi i Sos~;h El Corte lnglés Sr. Antoni Montserrat Solé de Barcelona 

Cen1te Ciltata c;te Prospec:tlv¡¡ 
Sr. Jostp M. C3nats S<. Germà Vodall Rebull Sr. J.,.p Roto M.nlstcn d'Economia l Prot. Joan Cals 
Tetr.óna de Espatla, S.A. COnsellet President Oistticte 9 Sr. Antoni Soy federació dé Societats HMI'Ida . Sécrêtaria un~rsitat Autònoma 

AJuntament d& Barcelona Centre d'EstudiS de la Anònimes Laborals d'Estai de Comerç dé BMcetona 
Sr. Jos.ep Gamga J Pa.tuvt Planificació de ca1alunya (FESALC) 
Telelónoca de Espatla, S.A. Sr. Ferrran Mascaret Sr. Josep M, Solà Prof. MIQuel Molins 

Selvel de Cultura Sr_ J81.lfl'le Freixa St. J«ge Zapata Font Mutua Generat Universitat Autònoma 
Sr. Ramón Pa~ AJuntamerll cse Barcelona Centre d'Estudis. Oebats fèderacló Empresar'ial 

Sr. Jordi Balló 
de 8atceton3 

Tete10nica Slstemas. S.A. i TertúlieS Catalana d'AutotranspoJ1 
Sta. Montserrat casas de Viatgers Otbna Catalana de <:mema Sr. Enric Vives 

Sr. Trino Ma~ IV .. lk1 Sr. Freóerlt Mlr¡¡l}es 
Sta. Rosa M~ Caaasco Sr. JO<'dl Dobner Televisió Espanyola, S.A. Coord..Wora d'EdU<atió Centro cse Es.tudios Sr. José Oom1na<> GaUego Otimp{ada Cu11ural, S.A. VMr en Barcetona Céntré de Producció de Ajuntament cfe Barcelona Utba-nfs(lcos, Municlpales lllreòo 

Televisió a Sant Cugat y Territoriales <CEUMT) F'ederacló EmQresalial Sra. Maf8i!tlta Oblols Sr. Ricard Joancomartl 
Sr LU>S Mak1garriga 

Sr. Franclsco J. taballé 
S<. Eduard Oelgodo 

catalana d'Aul01r-anspot'1 Ollmpfada Culturol, S.A. VNir en Bacelona 
de Pot de V10tgers 

The Maç Group Asoc;.ación de cam~ y Cerc·Oiputaaó de 8ar00bna Sr. Josep Subirós 
Sr. Josep Ramon Tom3s Ciud.1des de Vacaciones dt St. Cario$ Cuatrecasas Sr. Josep Aribau Olimp(&da Cultural. S.A. Comissió tècnk.a nUm. 5 

la provincia c:Je Barcetooa Fira de Mosttes Uni6 General de lrebaltadors crrcub de Economia de Barcelona Sr. fèlix Mtllel i Tusel Promoció Industrial 

Sr. Maooel Sannlcolas St. Manuel Vel~zquez forns Sl. Joan Ca<Hnet I liOrt Sra. tsabet Nasarre 
Orleó caw~ ,_, 

Unió Geneta! de Treballadors Asocloclón de campitl¡¡s y Club d'Amics de la Unesco Foment del Treball Nacional Sr. Mtguel Pantaleoni Ctrera Sr. AJired P3$t0f 
Cludades de Vacaciones de de Barcelona PantaleOni Hcrmanos, S.A. Enher Sr. Cartes 5exmdo la ptovincla cte Barcelona Sr. Mcmuel Mili~n Universitat AutOnoma 
St. José Boley Mir 

S<. Jo<dlllldal l carbooftl Foment del Treball Nacional Sr. Pere Ounm Secretari Tècrrlc, 
de Barcelona Club d'AmiCS de ta unesoo Patronal de Turisme St . .Amadeu Pet1tbó 

Prof. Joan MontllOr' 
Asoclación de Camp¡ngs y dc BarcelOna Sr. Jord1 Porta de Barcelona Univtrsitat de BarcelOna 
Cluda<:Ses cie Va~ de Fundació Jaume Bofill Unlversital Autònoma la pcovlncla cSe Barcelona St. Josep M.artlnez de foix Sr. Jo:s.ep Anton Roja:s S«retarl M}unh 

de BarcelOna 
Sc". Jordi COnejoo i SaneM 

Club d'Amics de ta Unesco Sra. Rosa Mafla Malel Patronal de Turisme Sr. Atmand Saez 
F'acult.al d'EconOmtques de Barcelona: Fund.ati6 Joan Mi(ó de Barcelona Consorct de la lona Franca 

Aleneu Barcelonés 
Sr. JO$ep M. Brteall 

Sr. Josep Botet I Pladeval 
Sta. Margarita luna Sanza Sr. Vrctor Cuc:urutl Sr. Albert Pedfagosa Membres: 

Unlvet51Uit de Barcelona Cd·k!&l Oficial de Qufmic$ fusit Pedragosa Sta. M~ Teresa Sata i Catvet 
AutOS«VVclos Caprabo. S.A. de Catakmya ~rupacló de F abrbnls <le Sr. G.abrief Ferrater S<. A,.¡·li Aní> 

Sr. JOfdi M.aluquer Sr. JoaQu1m Bofill e ment de C81a-..nya 
Universitat Poli1ècniça Sr. Jaume Ouro Gran Teatre del liceu f>e(ila i MJtJ¡lna Empresa 
de ca1a1onya A"'l COI·ie¡J Ofldal d'Arquitectes de cat>luoya (PIMEC) SJ. Josep M. canella< Farga< 

de C3t.al.lnya Sr. Francesc Poni VIda-l Agrupación Espahola de 
Sr. Ernost Qui: Sr. Oamlà Moragues Gremi dê Fus.ter'$, Ebfnistes Sr. JO$Cp M. Pra!S Fabricantes de Géneros de Unrverslt.ll Pofrt nica ·~ Sr. Eduard 8amad3'S I Gasso l Similar'$ de Barcelona Punto 
dè Catalunya Barcelona Enllà Cd·leSJ Ollci81 de Sr. Juan tarbs Ctuees Jorda 

Sr. Santiago Pagés I Mar1i Farm3cèutics de BarcaloM Sr. ~tr Bonavsa I Pérez Programas de Oiseno de U·lm. Sr. Antoni Santlburclo 
Sr. J01se VNeS Grem Provincial de tmagen. S.A. Regid« Adjunl RetaciOnS cambra de Comerç, Sr. VIcenç Tarrat$ Oi!.tribuidOB d'Alimentació Institucionals lndUstrla I Navegaaó Comi$Sions Obreres de Barcelona Sr. Uuís Putg T uncu AJuntament de Barcelona de Barcelona 

Sr. Joaqu1m Abadal i Monlal 
Sr. IQJat'l Espinosa Sr. Guido Rocafort catvet Sr. JO$-eP franoesc Vals S<. Josep M. Almed8 
Cocrussions Olxeres Gremi Provincial de R.ldlo S.r""""' 

Cambra de Comerç, Oistrlbuidors d'Ahmentacló Sr. Jaume Raventós I T onas t. Josep Roig 
Indústria ' Naveg&dó Sr. Juan José Sala»do cM BarcciOtla ea Metropol!lana 
de earcelof'la Comissions Obferes Sr. JOtdi Ubach de Barcelona 

Sra. Adela Subirana Rdal Automòbil Clul> Grup del$ Set de Catalunya 
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Sr. Joan 68$800(08 Sr. Ma rtf Vives Ss. Fco. Fernando Ffi'Ñndèt Sr. Alejandro Josa Sr. Joan Basa~a S... Joan Pau C&ai I Guevara 
Asoclocl6n Nacional de Comissions Obreres Torres G.arcfa·T ornel Asoc!Kión Nacional de Coi·Jegi Oficial d'Enginyers 
lndustr18s Elccttónbs Sr. J. lluís Allenza I Fertero La Productora de Sora.x Aarvpoció de Fobrlconl$ lncfustrtas Electrbnicas Industrials de Catalunya 
(ANIEU Consell Comarcal del Sabt Y.A.Q., S.A. de CIO'Ietlt de Catalunya (ANIEU St. Josep M. Rovlta i Rague 
Sr. Antonio Pagés Martin l.Jobftgat St. Ramon Merü Juste Sr. Uufs M. Pu¡ggarl Sra. Maria Fava Col·iegj OfiCial d'Engil'l)'êrS 
Asso<ioció Colalono Sr. MIQuel Puig 

Mas CosmetiCS. S.A. Aigües de Barcelona, S.A. Avui Industriats de Catalunya 
d'Empreses 
OlstnbuidO<es de G.L.P. ConseUena d'Indústria S<. Juon José Sonchf• Sr. Jo.s.ec> M. Mlra!ICS Sr. SalvadOf S11ldreu I Arbós Sr. José Lues Moure 
ElmS3t Sr. Josep Piqué i Camps 

Mendou Aigües de 9arcel0tla, S.A. Cambra de Comerç, Comissions Obreres 
Material v Construccíones. Indústria i Nav~ 

Sr. Pere Carbó i Cas.al\a:S Cros i E.R.T. S.A. (MACOSAl Sr. Eduordo Tor10jodo dê BarcelOna S... Pau Noy Serrano 
AutoseMcios capri!bo, S.A. S... Ferran Ca:sado Conselleria d'UrboN$me Comissions Obreres 

Facul,tat dc Ciències 
S... Antoni Montserrat Solé Ajuntament de Badalona Sr. MaUllci RoW a i C8sbas Sr. Guollem Chlcote I Estruch Sr. Joan Afmtngol Ministeri d'Economia I Cambra de Comefç, 

AW. Economique$ Hlsendl · Sectetarla d'Estat Sr. Joan Busquets Indústria i Navegació Contort 
Sr. Manuel Rublo de Comerç Coordinadot Sefveis Àrea de Bafcetona St. Pedro Parra I Cakle1ón Sr. JoaQuln Gay de Mont ella Urbanisme 

AB.N. Sant< F edetocló de S<>cletots Sr. Joan Vilalta Botx Ajuntament de Sirce~Qna Sr. Joaquim Sech de Careda Consell Comareill del &bc 
Anònimes tabofals Ofganització Empresarial Combra de Comerç, Ltob<eeat 

Sr. Josep Oliu Creus do Colatunya <FESALCl de Girona Sr. lluiS: f'ootanats ; Jaumà lndOstno 1 Navesoció Sr. Enric Fio Sane de Sabadefl Coordinadof Sefveis 
Sr. Joaquim Padrós Sr. cartes Martí I Manlen«neot de BarcelOna Consell Econòmic i Social 

Sr. Xavier Solé FederaciÓ d'Empresaris Pat'C Tecnològic del Vallès, Ajunlamnet de Sarcebla Sr. Joaquim Gener i Granell de Badalona 
BarcelOna Ac:tNa, S.A. de Bodalone S .A. Combra de Comer1;, St. Joan Bravo Ptjoan 
Sr. Àngelllobet i Oiez St. Francisco Vatera Sr. Joan Torres i Ouetol Indústria I Novegoci6 COnwci d'tntormació I St. Joaquim C8mpat\a Regidor Ambit cSe la v.a 
Bclrcelona Tecnologia Foment dèt Treball Nadonal Pettta l Mitjana Empresa Ptíblica de Barcelona Documentació dè ca~atunya 

Sr. Ramon Mullerat Sr. JooQvfn Tnso de Colatunyo (PIMECl Ajuntament de Ban:.elona Sr. Rataet Romero Sr. lsiclre Can&-lS Cabito 
8ufett Bêrtrnn y Musitu F' oment del Treball Nacional St. José Manuel Pandino Sr. Alfred M~ I Gonz31ez Cambra de Contratistes Consorci d'lnforrn&eió 1 

Sr. Nards Bosch J Andreu St. AJfonso Ruano Unió General de Treballadors CoordinadO< de Sel'lels 
d'Obres PVbliques de Oocumen,.cló de Cotaklnya 
CatatUI'I)'a 

Cambra de Comerç, F uenas 86ctrieas S<. José M. René T r&nSPQft i Circulilció St. Frf<k"ric Uorens 
Indústria i Navegació dê catalutla, S.A. Unió Generat de Treballacfors A!untament de Barcelona Sr. Josep Ma$$e8ll i Monereo 
de Barcelona Sra. Conxa Aguirre I Ferrer Sr. Josep M. Sena Centtallntesré'Kia c:te Diretti6 General dé COrteus 

Pror. F'rancesc Serra Metcaderles dc 8aJC:etona· i Telègraf> Sr. A¡¡ustl Ba 13M Soivadó Fundació carles Pi i SUnyer Uniwrsitat Autònoma Regidor Àmbit d'Urbanisme, vallès 
cambra ~COmerç, de Baicebla Obres I Serveis St. FranciSCo Oescalzo 
Indústria i Navegaoió Sr. Carles Tarin Morle AJuntament de Sarcetona S~. Maria del Mat lsla Martínez 
de Barcelona Gremi de Fusters. EbeniStg Prof. cartes Solà Sra. Mercè Saia SchM.owskl Centre d'EstudiS de ta CNecció Genc(al de Correus 

i Similars de Satc.elona Unr.-crsi¡at Autònoma Planilicació i Tttègrats Sr. lluls Soia I Vilardel Regidurta Relacions 
Cambra de Come-tç, St. Mtoni Garcia Domingo dt &reetona Metropolitanes Sr. S&lvadOc Guillermo Sr. Josep M. ~i Civ1t 
lndústna i N.avegaci6 Gremio de Fabrlcantes Cie Ajuntament de Barcelona C.,culo dt Economia ~eccló Genere! de Correus 
de Barcelona Equipes, ~riOS y 

Comissió tècnica núm. 6 Sr. MJQuell.umbie(res Méndez: Sr. A:kardO PutQ: Cd! I Telègrafs Reeambios para Automocióo 
Sr. Jord1 Gibeft (FARA) lnlrastrudures I Servei$ Coordinador Sttveis COIOfes Hispania, S.A. St. Joan laporta 
Catalana de Gas Publics dè Joventut Sr. Eduard Bru Enbtat Metropolitana de Sta. Laura Otdovas Ajuntament de Barcefona Trans.ports 
Sr. Ramon Serra i Oessy GrtmiO de Fabrlcantes de Pf'MJdenl: Cof·legl d'Afquitectes 
Centre d'EstudiS I Iniciatives Equipes, Aoc:goríos y Sr. Jaume Carrasco Sr. Joset~ OfriOIS Torrents de catalunya St. Entic Moltó i Munaniz 
Professionals. S.l. RecambiOS para Autornoc:iÓO HidroelèC-trica de Catalunya, Asian .. 

Sr. tsaae Lahuerta i Barbero Federació de SOcietats 
(FARA) S.A. Anònimes Labofals de Sr. Pere Pélicér Sr. Antonio lluch Jordi Col·legj d'Er@inyef> 

Centro de Estudbs y Sr. José Poch Rib3 S«tCt4ri Técmc: Asocloción de Cam"'11f1' y de Cilmins, Canals i P011$. Cot.11unya (FESALCl 

Asesofam.ento Metalúrgico tnerga Plasticos S... Al!ons Rodrfguez Ciud&dcs de Vacaclones de Sr. Oiclac Armengol l Molins Sl. José Domingo Galege 
(CEAM) Sr. Josep ~uel Centeno 

i Bayraguet la prov.ncia dc Sarc:etona 
Cof·legi onc&al de laredo 

Molboy, S.A. Federaòó Emtwesarial Sr. Joan VIla i Calvo lnicootrves, S.A. Sr. Eduardo santa Eulalia faimacèutics Cetalilna d•Autotra:nsport 
Col·le:gi de Ouímics Membtes: Guarch 

Sr. Mjqutf BarCél6 Asoc:iac~ de Camp¡ngs, y Sr. Uufs Llos I ~ de ViB't¡et$ 
de Catalunya Sr. Pablo MOtera COI·Iegj oroc.a1 oe etgcs Institut català de TecnoJ08ia AefOCXJcrtos Nadonales • Ciud&des de Vacaciones de Sl. Jorge Zapata Foot 
Sr. Em111 Fàbrega I Solà la prOYiOCID de Barcetooa de BarcêiOna 

Prof. Jo&n E. Ric.art úrganiSmo Autónomo Federació EmPfesarial Cot·le¡¡l Of;ckot d'Erq¡in¡«S 
'"'""" d 'Estud<S Supe""" Sr. lgnatjO Sentfs Pam.ies Sr. JO$ep M. Sabater i Cheliz catalana d 'Autotransport IndustrialS do Catalunya Sia. Margari1a RNière Martf Cot·legj Oficio! d'tnY'"I'Or> de V&atgers de l'Empresa (IESE) A¡¡èncla Efe. S.A. AsocWdón de Campings 'I 

Sr. Manano Aragón Prof. Jordi Gual i Solé Cl~es. de Vacaciones de Industrial$ de Catalunya 
Comissions Obreres 

lnsbM d'EstUC!" SupenO<$ 
S... AJbeJI Pérez NoveU la provincia de Barcelona 

de l'Empresa (IESE! A¡¡èncio Ele, S.A. 
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S'I Ma¡g><>dO Rod- St _ Ferran Ramon t W..a!'$111 Sr-"'.,.......,.,. 
PIQuet Hdooelkttco dt ~. I Aum.l~d f-d'- SA Port 2000 
dtVeu"'$de Bar~ Sr. Carles CMich• 
Sr. Ellrlc Rol¡ 

Sr. J05f!) Munné 

,..,,oe,ani$ de .. Genetalrt.at 
lolcJ81Wes. S A Port Autònom cJe BarçeiOM 

dt Catalunya 
St o Antono P.,-ldel i Ftrftif Sr . .kXp Bops Vi-
I""""' Cal0i6 eloi Sd -.a.. sA 

Sr AlbenVUIIa 
Ftnocarrls de " Generalrtit 

Sr . .Jordi Gt_. Sr. Joan Plo 

dt catatunya Institut CercU Reial Aulomòbl Club 

Sr Valentr Esttlanel i Jara St. Joan Visa 
de Catalunya 

r orroc:arril$ c10 11 Gone<aitat lnslJM de T-de 11 Sr CariiS C.rtiO Can.bo .... 

dt~ 
~dO Catalunya -

Sr Ramon Gallar1 Grau 
ITECl S.. Sah-odor Alom>ny I MIS 

rilttantes TeXbltl, S.A. St. Josep Mana vaer• Saba 

Sr fausto Sennl 
lnstttut de Tecnologia de la Sr. Emóoo López Bai~ ConovucciO dl C.tolunya 

,..,, de MostftS !I TECI $oclttat M•nopal 

dtllaralona Sr. Al>ert Se«•- d'A¡)atel""'l" .,ts i Setwo.:. 

Sr Sa:tvadcw Ptera Setra 
S .A. 

InstitUt de Tec~ de ~ 
rocsa Cor~Mruccl6 dl Citalunya Sr. Angel M1rt1nez Mtguel 

Sr. Santsa¡o $.&1\t¡llerra 
CITE CI Sq¡e$a 

F'OIMI11 del Tttbll Naoonal Proi.-Vator 
Sr_ F'enan Glnette 

S'I Conxo~ 1 r.,... 
........ .,_ Supenor\ T-

run<lleró ea Pr , Sunyer 
de rt:m ..... CIES() Sr.-Go~ 

Sr . .1080 Mlonl Sd& ns 
St. Uufs Serre 

T elefl>noco do lla, S A 

o11ucueo 
Institut MuniCJC)II de Sr. J0001> M Caools 

Oorecció Getoorol 
Promoc:ló Utbanístiça T-oca de [$palla. SA 

~ Sr. .lordo ,._ Sr.--·~ 
Genen•tat de Cai>Unya •nsti!ut M-de T-OCI de [$pollo, A 

Sr. Jac:ltlt Meteu I Tap¡a 
Promoció Uft»niSlica 

Direcció Genet" li del Medi St. Josep .Mion Acebilo 
Sr. franctte Freixinel 

AmlloMI lnstJtUC M~l de 
Televt!ii6 EJ.panyo&a, S.A. 

Gener*;at de CaloUlya l'nlmOCi6 u-.:a S'I MerciS.O. 

Sr ...... Rou Or. UJó5 ~I Oes$y 
T~~r.s 

0•rec:o6 Geneta! de Trafc 
de-

Generalitat dt catalunya St. Andrtu Soler Sr. Guillem oe Bamo&& 

Sr Roòert Rom~tzl Balc<OS 
Mater~ Construcciones, Umó Calat.ana d'Hospitals 
S.A. ( SAl 

lln<:or) Getoorll Sr-de-
Sr . .JooMM ~ 

doT-
Uni6 Genital de T r!tli'IIIOtS 

Generalitat de CltaU'Iyl 
M.tw:Slen dl l ransportS, 
T unsme I ComuniCaCiOnS Sl. Jos6 T erm,,. 

Sr. Javme Amat $(, Josep OOmbfiz Lozano 
Untó General de TreballadorS 

Direcció Geneta! 
dl cacretera Mrnostefi d'Obtts POtlloQuos Sr. M- oe Moraps 

~tdeC.talun)'a 
DetnateaclO de carretwa u ......... Autl>nomo 
de ~'ES~>~ I Cai>Unya deS.-

St Joan YUSII Ttberna 
Crem• de FUS1ff"', EbencstéS Sr.Romon~ Prat Joln Trullen 

I Similars de Bercelona Obras H,.panl•. S.A.E. Univêr1•tlt AI.Jt()noma 

Sr_ Jos.f: Martanel Grau Sl. Enlic: de Villamort 
cie 8arcttona 

Gr ..... de EllclnCrdad 
Petita • M<t¡.ll\l Empres.a de Sr. Elvr.. -·-Calab>yo (P,MEC) 

Sr_ Justo 8ek) I Mo 
Hldroelèctra de Ca1ah.~. 
SA. 

IlO 
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