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En les ~ncs que Sol'gl.teixcn o l)r(.'S('flt.l d 11 PI~ ~r.atègic ~i<: i social Bilttdon.l 2000. que lou òlpt()v,lt tn c:-1 CoMc:-11 
Cet'lcr.d que va tenir lloe 111 S.'l$6 dc Cent de l' Aj•mt;'lnll.'fll de Rar(clc)n.1 cl dL.1 30 de novembre de 199-4. 

L'objecliu tener.l..l d'ilquesa 11 Pl.l és impuiSiltl.l integt.lcló de 1'.\rt"a ('(Of'\M\iCJ de B.lrcelooa en l'econon,la lrtteff\adon.ll per toll 
de g.ar.~t~llr·f'le' el desenvofupan'lt.'fll en termes de progrés ecoOO•nlc, socl,¡ll de qualllilt de vida. 

Les potcnciillitats de 1.1 ciulill tt•nov~a. coosec:¡Uèoclot dc k.'$ .lCci<ln$ ~ ab.Jns i du101nt <'I l)l'rlode de ~~·• del primtr 
Plot, j\wc.,m~.~ll ""., I<$ opcwh•nit.lll qu.c poden ol\"fir <;.J$ ~ c.lc giQI~IiW)<.:ió de l'«onomia., fl.an (:St;'lt tl<'ctlt!niS deciSius. en 
3queSI nuu -'«!rd que $lsniflco~ l'objec.riu de-J U Pl.a. 

Les dut.lt:s h.ln 4.-'Sdevi~ el('f'fl('nts f.'SK'nCI.ll$ en el$ processos de desenvolupatnet~~ e<onòmlc i el M'U territori es com•c«cix en el 
punt de rtf~da dc lOIS a~lls <;-lcmcms i JCtOt'$ <f.IC participco ('l'I <kl"t'St proc:~. Les polfiiqut'$ 00 bc!nesto1r $0Cial, de 
tr oln$oJ)Qf1, d'h.1Qil;.~. d' edu(otció i d(• l~ó -i IlO solounenl els e~'C mês propis dt• la fiOI fl iC.,\ «<t''llmi<:.l tradi<:i()!\111-~n 
de rtSJ)CN'I(Ire, ,u.._.:. uAéS l'l('(eSS.it.ll$ molt ooncreces d'um (iui<W:bns que, colleb eop ~. l'$ converteixen en :W:tOtS blsics en la 
ron(OO'I\.lei6 d'un p¡~cte têrrítoríal pe.' ~r..flllt el~ pr~. 

les clut.lts,. per t.lnt. s'han de docar dels lrrstt\lments que facilitin I po¡encïln <~quCSt.l nova cultura del l)il!Cte I drl CQnSCI'\$ com~ 

cl~m!('lliS ('S.S('(Icials pe-r donow una rcsposca soci.1la 14$ cxigètlck's dc l'oconomia tn!C"fnadon.,.l, """'~a ,..,0, el~ h.1 
ptOpicitat dl-s del SC'IJ inici. l.a partici¡).)tió de Ics institocions econbmiq~ i $0Ci.1ls ck la çiut.1t en &.1 dl..ollnitió e~ lt'$ ~ 
eur,.tègie>. Ac¡uest.1 ,,.,rtidp.l(ió k,. $CI'IS dubte. un c.,.,it.ll que r~ortA wbsl.~f'lliv.am(•nl 1,. c .. lp.Ki1o.~l de 1:. eiut.11¡» ~l'Ib els 
seus nOui ~,les de futur. 

Aquest~ un dels sootits prindp.tls del Pla estr.Jtèglc Sarcelooa 2000.l'exi)I.Yièncl.l.acumul.ada d'ençJI del prltnl.'f Pl.a ha 
contt•bu'n .l conionnM ul\i'l cufrura de Po)rtktp.Jdó ctut..tana. ~mplc dc compromfs I dc compUdt.l\. que ser) CSS('ncial per a la 
segonJ trnn tr.msfonn.Jciódc la ciut.1t du~ntla \'i~da d'<~qucst 11 Pl;t, 

Tanm.ncfx, el Iee ~p.~e el m,\l~b: I"J,, _,;¡ ~ .. (Onet'J)C'ió i metodoiQSi.'l .. ~·ha~;i c0t1$01k:l:tt eom un ttferen~ molt viu en llttres dut.ll$ 
(f(uropo~ i d' Amèrie<~ lL11inol i q~o~<: sigui .lnalrtzJ( en instlti.Kions uni\'CfSit.'lñe$ d'atf('U del món constflucix vna mQSCr.l (cliM.'flt dc 
I;~ IIQ(.I(ió de '"' ciut.lt enver> i'I<IU~ <lb;l.•c:hu d'CSI•u ptC$Cil1 ._.,. l't~)oli inlcmadonaL 

l'obtend6 del Premi Especial de l.l Unió Europea .\Iii mdlor pi.Jnlnc.a.dó esu.uèglc;a urbJna en el conk':l(t europeu Jou. en <~Quest 
senclt, un ion estfmul per condnu.1t 1,¡ f~n.l Iniciada a mhl.a.M de 198S. 

Al¡ucst 6 d Pla dels c:iutoldilns <le 8.1rcelona. O'v~ cftA~ns que s'hO)n pl.1nttj.1( els ocenaris de fu1ur de 1.,. ciut.~t i que h.tn 
~ótd.tl ul\.1 )ècie de 11'11'5ures per ltSS()Ilf•b- D'uns ciul.-d.lns que ja .s'hlln .wes.u ,¡ L1 culluro~ dels CM\•is <rue L1 IOgiC.l ~ 
l'etooomi.l propkia, però <tue no renunciec\ al seu palri!'l"llttl eultural i social. La platur.c.ldó esuonègl<-..1, en ~uest senht, esdevé 
un lnSirumet'lt molt adequat JX'f ,, un.1 òplim.l combin:.dó d' .-ques1es dues iorces.. 

1\q\lCSI ('s.ltlmbé-, el Pla dc les inscitucionsde Iol dulilt. Ot-In institucions qve la vertebren i l'cnriqveixcn l¡,cilitaM lc$ vies dc 
~niçip.lCió ('n I~ mliflii)IC':S (~ICS. de I~ vic~ dutad.Jna. Aquotn in)olltvcions. c;nl«:liC"1o qu.1l<. bl)vi;lll'leflC, {inclou I 'Ajm)f.~, 
«"tltn .\r.l unll c~ponsabilil.~• fonamental: l" implatll;l(ió de les mt>Su:res ck'oi i~IJ. Això vol dir la pos.~a en momc.l <t'un ptó(fs 

subtil de reladons1 iniluències que h:. de petmetre amb.\J J un rosu ii.O\t rlnal wisfa«orl. 

Ba.teelonil esrà consolidant un;a llOY.l m;wer.a de rer dut.Jt. Amb el primer Pla v~rem començar un colmf q.¡e v.1 pcm'ICtre unil 
transfomladó lt.li'ISC:Cndt.'l'lt.-11 dc Llfcsonomia dc a.ucclona i~ es dotés de les iof~rvovrcs pr()plt'S d'una mcld)poli ooropca. 
m q~~e ja con~..oi_xcm et c.1mf, s'h.,. d'ilconsq;u•c el m~im <~pt{llit.ltnl'flt dc IQI el <l''(' ja $'h" fet,._., to)l d';rvo)rl("o~c ç,1p i'l un.1 
Bo~rc:~lon .. n~ bl:n f)O!>icion.~elil intt'fn.11Çioc)n.llmi."'1, n~ obet1J ¡ mk empr~c)('(l(lra. un.o. ( IUt.\1 de qu.Aiit.lt , !)e qu..¡liiJII en els béns 
i Sf!rveis ClUC' PJOdueix. de-qu.lliL1C f~ \'iure-hi i treb •• ll.u·hi, ¡)(lr (!Çiudjo~r·hi o visitM•I.l. 

0· ~t(út 
' P.-squal A<\<1~11 

fm.dt-tlrcki~N ~t 
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l 'any 1992 v.- set un .-ny moll si"S'JLlr J)t.'1" a lil dut.lt dc &rc('lona. Amb l'c:xitosa celebració dels Jocs OHmpics, 1.- ciU1i)( va 
cvlmin.-r un I)L'fiode (')llt,)()tdin,)ri d'in~ns i rno<k-rnit.t;ac:ió dc l.1 dulo)l, queb si'IU.W,J; ,J; un ilh ni\ -ell dins lt.~ c;h.1t.1ts wr~. 

()oo.)des, do!'II:S, les lnt¡Jòrlotnl::. tr.lnsforn\lldon" de Ll du1.-u de Ba~~Jona í roinddulil Amb un canvi profund a l'en1orn poll'tlc I 
econbt·nlc, es va creure Cotl\otn~t fnld.lr l.a revisió del Pla ewiltèglc, en la Idea de sftu.lr el proper Pl.l en lia perspec1lv.1 de l'any 

2000. 

E$ V,J; oon~1t.u IQ( l>toguit qye un 70% dc llos m~,.owres Pfopos.ld<.v. ¡)L>f pòiTI('r Pb \~lr.al('gk t.'SI.avcn ;a en r.~ d'impl('tnC'nl.-ció 
intcrmèdi.a o .w.lnÇo1d.t, qut O~rç('lon.l nlo'llt;f.ll un,, ( riSi l'((N'M)nliC., gMtralitUid.:.,. ('j.l •. 1v.1 eiek."Yenil'll una mttròpoh eur0pe.1 
illn!lmlc:.l. amb un .-.h nivell de t¡u.lhl.ll de vida I què l'f t10u et'IIOII' de moden'IIIZ3dó c-.-n~~llu:.tv.- notablemeilc els rols~ 1.1 clut31. 

Amb ~ucsiS «'Stl11.liS. el Comit~ Execu11u del Pl.- va Oj)lolr per lnldar els treballs que havien dc conduir a ~ U Pla CS(r;U~ic 
a¡>tOVoll a finals dc 1994. 

El n l'ld ~·~truelllto'l ~ l'cntOm d'un nou (lbjcctiu seneral -impulos.J.r l'econon•i:t de f'~rea tk- S.lla:lon.a en f.!b~ mef(.l't$ 
lnletno•odonak- que es pens.l ;wsoflr mt1jMtMt seix.lnta-vui1 mesures ;'lgt\ll)o,d~ en dis.see subob;earus I dnc: IEnles estrat~. 
A més, evldeo!mem, det compromrs de les Institucions rnembtes del Comh~ El«!CU1u.t del Pl:t.-<omprom&. que s•t.;, de conslder.lf 
peça essencl.lJ del Pl.l- I d'un:t missió: Barcelona., dulat de qualltilt. 

Amb Iol primcrt~ ck IC'S Unies ~~~'S es ¡,ret~ f;Kilitouc.-ls ptOC4.-'SSOS d' old.l¡)I;Kió ckls R'CIOfS pnxluctius de Oiirçc.-lont~ ;tls 
ncm (ondteiQr\olnb ~ mcrcoa~~ ifilemacion.•ls. tes~ ~.,es ll.n r('(t'fèn(i>l, en ó'lqu<"SS ~tit... 01 m~èfies çon,r., form:u;ió. 1.'1 
1etn~1 i l'efidè1'1CL1 dels serveis de Ll <iut.-.c. 

l.l necesslt.1t de dïmensfon.u les ,1cdons de Barcelona en I'M!bft terdtorl.ll de lot sewa ~,._,.,, <ons.tltt~elx el fil de les mesures de l:t 
scgon.1 Unia (.'Siratèg.ica. 

Pt."'i (ltl(JÍ.l ,, 1-' Wft"t'f".t lrni.1 _¡l'llf."Sr.tÇió J;()(i.ll-, c.-1,. Qbje(;cius ilpunl('fl ç-~) a i.ll'l(.oc;t.~~¡l,lt d\IV.ti'IÇill r~I;"S IXJSiiiVCS il lt:S !~()'\'('$ 
dem.ltKies prO<:edt.ws del m6n dels ;ovcs, dt les pe~ y.1ns i dek immq;r.1nts. 
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\.01 quaru ll11ia & la de I'Ktlvita' cc:onbmlu. No eJ tfolçJ;¡¡, l>bvi;uncnt de marcar difertnC:Ie$ sec:w>rial,. Més ~t d'as~.tl:u 
Brans 1rees suKC'J)Cible$ de (OI(ilil" r 1:. in~rnc:ió de &rtel~ en els mete:~ts ln!A:lrn:w:iona!J. U logtsdca ..n'IOYiment de peBOI'IeS I 
de meteade!rl~. I~ ln&li$1\JCturèt de b in6ol"f''''X56 ..q~ han de permetre gener;a.r 1'10\rtlS ac:rlvltats econbmiqi~e$-,l'atr«cló 
turfstiu, les activitats Utllvetsil~rles I les rdac!ONdes amb ell sectors de la salut. totes eii~M amb ~sibl l ita' do potenci-ar l;a 
vltilllca&.de l;a dul:.lL TanrM~, no~ menys l~aru. b Pf'OPOSU de ~Nntcnir, com • mfnlm, c4 pes de l 'iM:I ivi~l lnduslriotl de 
l')rt>a , 

La d.lrrera Unia ~roll~3 posiciona l'~ttil de Barcelona en el mon. On Mm d'esíof-..At-tiOS per tenlr uN ma)ot presència li aquf 
el Pla apunta quaue gr.tns direcclons: la ma~IO de lot qual fonni!ITI pan I que slgnllic:a una població dt 1 S milions dc 
persones en un radi de lOO Iem. conflgur.1da pet t'~om de l'espai comprbentre les c:M¡¡.ts de &r«loN, Mon~pel let, Pa.lrrw de 
Mal10tt.1, Saragossa. Tolow 1 València. Europa, pet desc:ompc¡a~o s'ha dt consolld.lr com 1'~.1 on rc:lor~r el$ nos1~ ~ears amb 
~ ;wanU\g<$ compaf.l1ius.l'Am~ric<~ Uatln~ )rea que ('$t) ¡ol1i11t del subdescn\'Oiu~nt i en l.a qull B:a~elonl hluri.l de 
~nlr un ~per lmpo~nl dc relació I de vincuQció amb els seus ~U c:mer'$(lf11$. 1, en d&rret terme, e-! tiiOftf d'Àfrica per mons 
de vtl~WJI$C: i ;unb ~ ~peçl.ivel de coopernc:ió econOmka i come~ti,J. 

Aquest és: l'esqurem¡ del Pl.:.. Esquema q~ com s'ho¡ .av1.nç-a1. veo ac:ornp.anya1, aquem vesa&. d'uN mlssiO, d'una tK001aNdó 
pooont: la resposu. dl!' ta cfw.lt a lo. lnuvrw~donafltudó ha de ser PlY la via~ la qualllat. ~la qwlïU~l «~teu com a 
funcblarnent elic:~ de •ots ds salS ~is. plblics I privau. per 1aJ QUI(! C'is conwmidon millorin, d'UN p.frt t, ie\'il quatit:IC de 
vi~, i de l'a~ ets seus ~~rds de oompdieivie;)t. 

Aqu~ priM:ipl de quallt.lt se'l fa SC'U ~ matebc Comttè fxecudu ckl Pb Olmb el çompromt.s póblic d'api~ ~ 11(.~ nltSl.Ht$ 
d'<~<:Otd o11mb l;t mcrtodologi;t da t.1 sestló dc la qU;tlilll!l. U:¡ d ir, qué ca<b li'IC$Urn lin&ui uñ.l pti'S()In;a; o iMI1wció que l.ideti el seu 
~ d'impl.,m;l('O, unJ ind~ objectius que pen'YIC'Iin l"ntltUr:lt la situ:.ció d';tq~~Kt procés I un lleAg.u.l1ge que comunlqul el 
set~tit b:òlelie del que es pretén r'eSOidre amb la n~ua. 

\tlolem ~ttar, en darrer letme, que QW~n ens rd't'flm ;tl'.irea econOmiGI dt la c:iu~l ho fem ;amb~ ncct'S~il no:lbllit.;¡l per 
tenir ~ts toCs els ~us diferents bmbln: des del seu propi nucli municipal, l'I EurOpa I al món. ~nt per b m:k:roresM deol 
wd d'Eu~ la rcsMS mellelpol•a.t'IOI o cJ continu urbA de 83r«&ona.. 1\!!r ~ vn d'nqutstS Alti)iiS, t.. duca1 poc I ha de despl~ 
ac:cions difl!ftnc:lades. 
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I. ELS ÀMBITS DE BARCELONA 
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I. Quan es plantegen estratègies per a una ciutat, en aquesa cas Barcelona, 
de seguida se'ns ap.ueix la qOestió delS àmbits territOfials en els quals 
s'han de produir o concretar les mesures i les accions previstes. 
Evidcntmc.>nt., tindrà poc sentit focalitzar el tema en l':tmbit ~ride de la 
ciutat central. Moltes estratègies s'han dc referir a àmbits més amplis on 
a<k¡uircixcn plt."fla cft.-'('livital. Un a<.'fOpor1 transoceànic o un pOrt 
r('(¡vt'rCil((•n àmbits que tM> pock-n coincidir àmb els lfm•ts dc la ciut..lL t.s 
per 3ixò que en comeñÇ¡)r el text d'aquest 11 Pl<'l sembla convenictu shuar 
els diferent,s lín,ilS de 83rcclon3 . 

..... _ --
- --~·-·· ~-·-·--

2. La ciutat de B:.rctlon~. <'•nb vn.a svperltdc de 97,6 J.:m' i c,n'l3 pobladó 
d'l,6 milions habitants. forma part d'un continu urbà, juntament amb 
altres municipis, que ~·estructura amb una superficie total de 171 kmJ i 
una pobl..ció de 2.5 mlllons d'h<tbh.:uns. 

Aquest esp.1i és l'àmbit territorial amb un.1 major intensitat de les 
rel3ci<>ns de mobilitJl. Comprèn, J més dc la ch.•tJt de 8\lteelon.l, hrecs 
deiBcsòs i del Llobrtogat. El seu tr.'lmat urbà conlinu i l'estructura dl-I seu 
transport fan que la naturalesa i el comportament dels nudis urbans 
f)fesentin gloi>Jimcnt, un funcionan'lent similar al d'una clutal. 

3. Un segon àmbit de re(erènciJ cal situar-lo en el tem1e de ciutat 
"'t lropolitan.'\, COr'ICeb\•da com l'~mbil n.atur,ll i lògic dc 10'1 mobilíuu pel 
treb.1U. En aquest cas cstartom partant d'una població de 3,3 milions 
d'habitants i un.1 superircte de 646.2 km'. 

En aqt.M!SI àmbit s'incorpota una segona Cotona metropolitana amb un 
terriloñ molt més ampli i a lires ciutats, que JCtuen com J centres 
avtbnoms però, 3 l.a vtg."'da. p~n.;ltnent incorpc:ll'(ll$ 3 10'1 dinàmica 
m(•tropoHtana de Bar«lona. Es tra<:'la de la dimensió natural del men:at 
de tteb.lll, cultural. form.1tiu, d'habitatge, d'oci ... D'una c iut.ll difosa 
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que incorpora lambé altres elemenls vertelxadors, com són xarxes d~ 
comunicacions, de transporl regional. parcs metropolitans, ~rees 
d'expansió industrial, centres direccionals i altres equipaments d'~mbil 
regional. 

4. A un ni\•ell superior, es pot ideniWcar un :.mbit d'inRuènci.a dc Barcelona 
COO$IÍIU.t per Ja Regió Metropolitan¡¡ difosa al llarg de 3.234,5 km' i amb 
una població de 4,2 milions d'habilants. En aquest cas es tracta d'un 
:.mbit en què figuren lambé altres ciutats e~ creixement més autònom 
basades en localitzacions industrials, terciàries i de SC'!Ml'is de fort 
impacte local. 

S. Bartel(lf\¡), aid mateix, fs la capital de 
Catalunya i forma part d'un procés de 
desconcentració urbana a partir d'un modt.>l 
de reestructuració i de creixemcnl d'altres 
àrees urbanes C.'n expansió. 

Aq\IC"St procés s'Kitnlifica. b.\sic<ln,cnl. per 
una ckscon.centr.lció dcmogr;)ficól i pet ur\3 
desc:oncto•uració productiva, espec:lillment del 
sect(lC' industri.,l 1teteloui turlstlc. 

6. l'~mbit immediat de referència és la 
m4'1croregió que s'estructura 4'1 l'entorn de les 
sis ciutats: Tolosa, Monlpellet, S.uagossa, 
València, CiU1al de Palma i Barcelona. 
Aquesl.l :.rea representa una població ~ IS,S 
milions de persones i resulla ser l'àmbit 
naturnlllògic per .)1 merca,t local, per a 
l'in1ercanvi comercial i la cooper.1ció 
institucional unfwrsit;.ria i empresarial. 

La volunt.ll és reforçar el pes i la significació d'aquesla .\rea del sud 
d'Europa en relació amb al ties .\H..'<!:S de forta concentració econòmica, 
dcmogr:.fica i politica. Barcelona, èn aquest àmbit J)f~én gardntir la seva 
ltansformadó èom un ~nlrè dc referència curOI)Cu, pel què fa a 
producció i lc>gístkól, cul1ural i cJemosr~nc. 

7. El scgoertt ~ cnbit de refetènci3 a l silu~t·lo en el conleMt del meR;-at 
eoroJ)el.l. l..'\ ,,resènci.l de Barcelona a Euro1Ja és donad;t Mnt per les 
arrels històtlques com pet l'obviet:.t de la seva existència i de la vocació 
de ser un del seus cenltes de deserwo!upament més importanl del sud 
d'Europa. 

Aquesl :.mbit incOC'pora de manera especftica l'accenluació dc les 
relacions amb el mercal nacional d'Espanya com un dels centres 
productius. cullurals i demogràfics mk importants dc l'Estat. 



11. DELI Al li PLA ESTRATÈGIC BARCELO NA 2000 

AVALUACIÓ DEL PLA: PUNTS DE 
REFERINCIA 

• Qu~ t ' h.a feH: Mes.•~ Ja 
rNiil7 .ades o tn ' ''" de 
rulil7xió i que no et 
~n I'WeftNri qw 
conljnuftSin en et Pb o, m tot 
cou , no rfliUUiton un ,squimml 
C(l(l$1oJnl 

• QW no s'ha feH: Mesurtt qm- no 
s'ha\'ten realit.ut ~ qut 

"''im ptordul \'~ 

• ~no s1Y ~tf: Mnum que- no 
s'h~ovitn impbnUt pc!tè qVf', a 
c:~u:S.l deo l.J: seva import.\nc'l<', 
(aliA trnlllltnir en 1.- nov.a '*Ió 
del pt,a pe1' realil~illr•IH 

• Qujnes ~'es proposlf'll : 
Mot.ns que alia ptt'\"'t'Ur~ .ar;a i 
tn l'horitzó 199'2·1996, ¡.. q~ 
SH flO\l"S condicions rtqutrt'Ï:4:tn 
d1incorporar·les al Pl,a 

8. Qu.11re .mys dcspr6 de f'lnkl del procés d'el.lboralH) del Pl.l (i dos 
~~Ot S("r ~prov.lU, t'1o , .• con.,.~M opot'hi •nedar un;a reflex:ió 
sobrt' eb tt'Q.IIws qut s'f"U\'f'n obeM•m de&¡ •.,..,bructó ¡sobre b 
~j ~ ~&ènci..l d'xOfd .lmb Yl <finllmi(:.J et un f'ÑOm fotça 
nm. 1.1nt. 

9. A<tUC'Sitl nov.1 fase s'inici~ arnb tres tipus de vïl lorïlclom que es van dur 
a 1(-"flllC entre e ls mesos dc 1naig i ck M!tem~ de 1992. [$ tractava d(.': 

11. 1. A~lu.adó dd Pb 
11.2 .• Av.a!uKJ6 dt b ci...Ut 
11.3. A\.liUKi6 dt l'tntom 

11.1. AVALUACIÓ DEL PLA 

1 O. Amb l".~uau.dó dd Pb ft prtltn1.1 UN ~li~ M li litu.Ki6 i ~ ats 
P"JPf'dr.-e •re proposttt que~ "'<Ve\ incOfPCW"' ~• Pb. eom .. 
C()f'b('QUèflci.J dels llcb.111'5 ~ k-s (OI'nJSSiOns tècn1q~. ~tnl) UO.l triple 
vi~dó. 

,l) v¡,¡ó de COI'Ijunt <tuC v.llorñ l'evolució de ~d.-. un dels objectiuS: qu<' 
ha\·ien propos::~tl~ comi~~k>nJ lkniquet en t1 n'òuc de l'objectiu 
&Mtr~l dd Pa.. 

bt V.-»6 dtt.lll.-b 6e re d•ÍC'fff'lb ~· b .1 dot. \".llot~i6 cSt b 
,:II\I.KtÓ i de les per'SpKh\oM tn q~ es Uob.J\'C'f\ C.ld .. UN de les 
n"I("1Ut~ d~ PIJ reiJctonowkoi .tmb les com,c;c;ioM t~nlques. 

e) Aport•cions de OOVfl propostl'S d'acrions I d'obh~ctius, que, com a 
con~oqUi!ncia de l'an)lh.l ~f.¡ vakxació antC'flor, poguessin 
incOrpOf".n-w a b nova pt•rspcc:h\'.11 ~ PI•. 

11 b traU.l\'.1 d"Mribat • ~ \lnr&~ que pent"I(!Cé So~lua.r c.acb ...,., Ge les 
ll1('1U~ tcsp«te a quo~tre pun1s rd.llltus al seu ¡r o~u d. • mpl.llnl<l("ió: 
mCWt<'5 iJ rcJI•t.t:ades o í."n vie) d'h•npl.lnl.;lCió; mt.'WI'\"S no te.ll•ll~ ¡ 
quc- 1\.wlcn tX'fdul fa S<'V;\ vlft(lnciJ; mesures no lmpl.lnt;ldes IX"''Ò 
vt¡;C·nh i 1'10\!t"S MeSul'l'5 que c.liiJ prC'\'cvn:. 

12, Pt-1 (IU(' fo~ .1 l.t visió deQII¡d¡, cl ~ QW!nlt~IIU d' •\·.tlu.Kió es 
~ .. t.ul m.t~ fJtx.eoS Quf' ptm1e~ien b pond('qció rt'1P«<e .11 ni\~ 
dt ,~,l•ll.teió de c:..ld¡ un,¡ de-lt, f.¡ses nec~ Pf' ,.,.e:<ecuci6 fin¡l 
dt IJ mt"Wra. 

l.t>S comi~sions tècniquc.'1 vo}n omplir 1an1es t.tx4.'S c;om ml'sures li 
!X't1QC,l\.t"n, que van prormctre fin.1lmcn1 un conc-I~Cnl(~lt dc.of nivell de 
tc.-alill..K:ió dr Ics 59 mcsut('S. 

IS 
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Cada fitxa incorporava sis etapes .-.grupades en dos blocs. El pñmer 
d'ells pre\•eia tres (ases. amb una ponderació conjunt.l del40%, que 
corresponia a una situació encar,lleòria o conceptuaL les altres tres 
fases del segon bloc re¡xesenta\·en una ponderació del 60% i 
CQrresponien ja a una situació avançada del seu procés d'implantació. 

Per tal de facilitar la comprensió, tot seguit es descriu el conlingut del 
que prt.1('f1Í<I l'cnunci<1t d~ cad:t un dels conctsn~ dc les fit.x~. 

Es trólC1<M• d'establir clgr3u en (Iu~ 1<1 ll'll"SUr<l s'h<1via pogut conCret(Jr, en el 
sentit dc ttobar ;)t¡ucll.a institudó a qui nccess.~tiamcnt hò'IVi.1 cJe 
COttcspondre fcr·la. 

Acct"¡)tació de la mesura 

Es tf,)CI,wa d'establir el grau en què h;wi;t estJt accept.ldJ In mesvr.l, en el 
sentit q\~ IJ seva vJildes.l no etil discutid.;~. ni cr.1 contest<~dJ, ni s'oíeril) QP 
allto.t opció o ,lilem.ltiv<t. 

Concreció de la mesura 

El que es trJCI\tv\1 de determín.1r et\\ el nivell de COI'Crec.ió <tUC hJvil) 3$SOIII 
la mesura, és a dir. si el seu plamejament tenia un caire geneft}l, filosòf'te o 
abstracte o si, al contrafí, tal oom estava formul:td<l ja se'n J)()(lia ronCI'(!(ar 
la m;ucrialillJCió. 

És a l'agenda 1 

Amb l;t resposttttl aques~a pregunt3 es preteni¡l conèixer fins 3 quin tXAI'Ill.'a 
mesur,, h.wl¡¡ estat inoorpor;td.l i assumida a l'a.gcnd,l dels t)(oiectes 
d'aquella institució que, amb anteriOtil.lt, s'havia idenlific.ll com a 
responsable d'aquesaa. 

n dotació econòmic:.? 

la resposta tractava d'avaluar si el tes.¡>Onsable o responsables de la mesura 
havien concretat una partida o una dotació econòmica i n'havien disposat 
per realitzar·! a. 

Ni\•ell d'impl:.ntac:ió 

Simplement es tractava d'est.1bfir el grau en què s'havia materialit:Z.ll o 
exect~tat la mesura proposada. 



FITXA DE REALITZACIÓ DE LES 
MESURES DEL PLA 

MESURA· 

Sit.,.;acl6 , ..... Cr-;~u ...... r.1d6 de ru· 
(0.100':1.) Ib fm• litud6 

'*"tir"'~ 
dt ·~btft o ~o,os o 
A«tpt•cl6 d<t 
b~!r'l a ~0,15 o 
(Mcre<:l6 df: 

b "''"" 
:J •0,20 o 

êtllt'~ o ... o.:JO o 
Tldot11cl6 
«Oftltmlu o .d l,10 o 
Niwl 
d1n!J'IIIntll<~ L •0,10 o 

13. Com a resull·at de l'ava.luació d~l Pla s'arribà a les se:gOents 
conclusions: 

A) Un 41 per cent de les mesures es I robaven en fase d'implantació 
avançada (més de SO punts). 

8) Un 31 per cent es lroba\!en en una (ase d'im plantació intermèdia, 
entre 30 i 50 punts. 

C) Tan sols un 18 ptt ccnl l'Slrob.wtn en una fa§<' més end.Jrrl'rid3>. 

MESURES lN ESTAT O'IMPI.Af'\r.'TACIÓ AV,A.NÇAT 

4.3. POI('n('i:U ciJ pri)Sr.\ITI(') d~ J»SW.IU 

2,(,, C .lrollntil el pfé fundOI'IolrnCI'II de lòl x..\I'X.l df! lriefoni.:t de b 6UI.)I 

1.4. Ces116 poou:ltia iMegrada 
6.1. Disposar dels equipaments cultur.ll~ que consolidin Barcelona com;, 

capital de C.a~lunya 

.4.4, tncrcmcoliH bl COO('X'f;JC:ió uni\'('0-it.lt~·soc:ic:~t 

-4.S. Cre.1ció d'vn int.titut l)e'f ~ 1 .. lorm.1Ció pr()fession<~ol ~mb vi"',\ ~ '" 
OOC'Kdina(ió, ~of·l.1bor'.loCi6 ¡ planif~.te;ó conjunta a l01 formad6 
proieuior\al., regladta i ocupadol\ill 

I,), Amplt.lCió I t')p(!Çi.lfjt.t.,1Ció de I'Q(ert;,t. pQrtu.'lri.l 
2.5. M1laor.1r I~ autO¡)iStb i autov)eS d'act:& 
2.7. Ca,randr per;~ l'any 2000 Unies de la xancA dlgh.al de seM!Is Integrats I 

de tdefonla mbbil, Olutom.)tka I personal 
2. tO. ~dc I'I(WO'I ccntr.tli~t de Barcelona i )rN mcttql()litan.l de B~("iona 
2.1J. Consolidat I~ IO.S60 ho de 1>\IIQ forC)tlfs 

7 .2. Oesdobbn~t ~la Fir,l de Mostres 
2 .l i . Executat el ptaneja,ment aJ)ro\•at 
2.2. RedisSMyar les Unies d'autobusos. metropolitans en complementarief.a' 

amb la xtltlÇtl de mctros 
4,1 , Crt<~<:ió d'un o di~rws ~n.-, doc: Ior~ pc,:tm.tlll'flt de ee<.:nologi~ 

.av.anç~d 

s.s. Dotat·se dels $E'f\'eis i dels equip.lt'I'IOOts necessaris per dut a terme els 
J)(08fJmes de telnse«:ló 

S.-4. Augmentar I fKOM'e~tl.t els equlp.llncn!S residencials per a l.a g_en1 gran 
9.2. Afavorir el drscnvolup.,lmcnt de sectors ;¡mb f)Ott-nci;dital: &rcelon;~, 

ccntf(' dc turisme u~; Baroc:lona, ç("'Cre COfi"'C'roi;;al: 8:uw1Qn.,, p&.1ç .. , 
fin~~n~: B;trc;~l(ltla, (('!Itt~ e~ d~y 

7 .). Con~rucció dc-IJ•.,I.tu dt! ContrtsSoS 
3.7. Pl.mlflcat unn .llternaliva al C.lrr;¡f 
I.S. ComplecJt gt.ans ídnewis 'f!Mls de Cataluny~ 
2.18. Ap;ucan'let'\Cs en origen i de dissuasió 
3.4. Sancl~ de la quali1<14 de l',¡isua 
7 .I, Crt'.ació de t;c-ntrC'S de otg«is 
7 .S. Crc.1eió d'un q diversQ$ p.uQ d'~tivito'lb 
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).1 PtcMou"'oif't'U ~ dr 7 .OOQ'I_OOQ twl~ 
11.1 C.....-i6 ~ ('C'nlft"l, ck- dduW I d'"*""'-" Ol\ k<ti'IOII!llf:IU 
u.- AmtJI•.ac:iódcotAtoropOttdtlb.ft('4{¡,¡,.a 
1.1 S 1)1-t,omtln.t.r f'IS C'ent«!S direcc101u~ de I• R~ió I 
_). J OIW.IJIWÓ del tr.\nSII 
7.b. Promociódt' centresd'mforrn.Jció c:il.• ttl(•f'(at\ f'l(tt'f~~Cm 

~ 1. Mlllcw.t drh ft'WllollS c:\Çf'll.llr' '"., mlt;M \0(1.11 I tt•nltiJti.d 
5 1 A!>let"'r t+~ pbns inttgr.lii'S ~...,,,~nh n~ dt'l>•imiK I neceM~t.liS de 

S...l'(t-loo.a 
".l. C:Qml•tuc.l6d'un par.: OO!lliioc: ~•ncul.11t .1 ~ unl\..,...ll;lCS 
) b 1\uiCI"ft''M" b <ilii)K:iW inc'""'.acb• • elf. moo<be¡,r dt- ~1(1"" 
l.'l "*"'1Mb ''"'~ió~<-,,-.I'W"W:W......,..trc:~~ 
'l b e...co~oN. cll"''tlt' e~ 

,l.d ~~·~ 
t..l '" ._,('00; .... -... b.a.lbn .. toU~ (~f'\ IN'Ifopoi!UM 

.u. l'[~~ 
2, t• Rl-(-otW>oli('ff~Cn! inSl~udoNI dr I" ,\rt-1 tnf1ft!p(.Zit<ln.t 

2, 17. Jti"'OI"f\'•l dr 1bl fl('f .1 polf~n\ •ndu,tri,lk 
1.1 Rt'C.,I<:Ció d<•ll\i\,ofl dc- tont;unirt.M .O .atnlO\l("ftt.a 
7 ·" /Al. f'ortt•~•i• i d$ ~trM tnt(•Sf.ll\ dr mt'ft-,Jdí••lt>\ itl"-~1 

MlSUR(S MtS RETAROAOES [N 1.A SEVA I '\PLANTACIÓ 

CJ I Alrt'Uf't'WVSd'tnSCituc~- d'~ tel' .. o(l(ldCIOM 

CJ 1 ( e...rtriofu. pi.l.ç.l ~ 

' l (' e .. aru·lon.:a. (ll'f'l(~ etr~ 
1.1 b. ~·IIC')t"" de t.\eiopondr BM:c.obu 
1 a. ~~~~Pf" 1&.. ln-.JLanutt6 ell'~~> 
} I Re-duc-e tó dt-h~ ..t~CUS~IC: 
& 1 1\lllt'f'W:-IJit lo~ cultut,t C.e'lllllc04kn.ro~ 

I. 2 " Ampit• dt ~~ 
I l b T AV t"ft c-1¡. llolmf r ront('cy.8an:tolon.l·M.Id!ld-\',11~ ia 
2 I IlO ICm dl' lC\ U ni~ dc• m~'lro 
1. 9. rv IK'' e ,,ha..· 
2 111 Rt-111.1d.t (!fo la lini.t Ílèfn.l 
1.10 lnrrodult en et flla T~on.~l el~ cl('fJifnt~ fk•l Plot f'«filt~IC quc:- .tfi!'Ctin el 

tC"ff¡fiO(¡ 

f• .¡ ~ ~ C(ln'l.t ~"t d',ut 
2 ol AlJtorll..at únic.t ~ CQrr;pOrt 
1.11 lMt~ cito~~ .tl'~ ft'W'tJ'upolcU prt oli b prOIIIOCiO ..... 
2 11 A\W'IUI.., l'«otnpWi.e~cde ~ fKWINI"..,.. .. b cu M ~ 
d'~~~ 

1 S Au~ 1,¡ p-•ntia ~ wbm•n•\ltol!Trf'll d'olllllol' 
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11.2. AVALUACIÓ DE lA CIUTAT 

14. Si l'avaluació de cad.1 un.1 dc les mesures era imp0f1ant potser ho crol 
més el que en dèiem AVALUACIÓ OE LA CIUTAT, és a dir, :.n3Ut.~;<1t si 
la ciutat, considerad.1 ton la S<:.'\!a globalitat, esi<'W3 avanç<mt en direcció 
a l'objt."C'Liu general que s'havia marcat el l Pl<t. 

15. Això implicolvd un.l visió més unitlria (menys dlsgreg..1d0l) respecte al 
diag,nòstic inic-íat del 1988. TJmbé Un.\ \'i$i6 més dirigida. o conductista. 
Ens intcrcss;.w.:t la ciutat i el seu objectiu. 

16. b per ail<ò que l'avaluac;ió es va (er prenent com a subjecte cada una 
de les pans subst.tntives de l'objecliu del Pla. Es traclava dc oomtatar si 
Barce~a es consolidava com: 

• Una mc."'ròpoli. 
• Un<J metròpOli europea amb in<idt!•'d<'l en lt' •nJcroregió. 
• Una mrtrÒC)Oii Cl'nprcn«IOr.l Cufopc.l. 
• Un:. mecròooli cmprcnedotJ cui'OJ)er.:t 3mb qUJiit3t de vida moderna. 
• UnJ n~tòpoli emprenedor.) europera amb qu..11itat de vida modema i 

sodt'llment « tuilibr.)(l.a, 

17, l.'òlnMisi de c.ld;.t una d' ;)Questes parts de l'objediu general va set 

eocom.1n.1da a di(erents institucions i persones coordinades pel matê ix 
Comitè Executiu del Pla. Conetel.ament \'an realitzar Ses avaluacions I<"S 
segOents ~nes: 

Consolidar Barct-lon;t com a metròpoli 
losep M. V:tllès, rector de Iol Univertiit.lt Autònoma de 8.1rcelon.1 

Metròpoli europea amb incidència en la macrortogió 
totdi Olfveras, director geront de la Cambra dc Comerç, fndústri.l i 
Navegació de B.lrtelon<J 

Mt"tròpoli emprenedora c.•uropea 
D rk>s Tusquc«s, VOCJI del Cercle d'EcorlOmTJ 

Mctròi)Qii tm¡)renedoril europea ll•nb qu<~ l ita t de vida moderna 
M.lrg.lfiM Rivière. perlodislJ 

Metròpoli emprenedora euro1K'a amb qualitat de vida moderna i 
sociollment equilibrada 

Salvador Giner, catedr,ltic dc Sociologi.r i dlreèlor dc l'Institut 
d'Estudis Socials Avançats 

18. En r(.>lació amb la int<.>gra<:ió de 8arcdona en l'ESPAI MeTitOi>OUTÀ, es 
destaquen els sqücnts fct:s: 

• La regió mccropolit;~na de Barcelona sc•nbl,ltrob<u·se en un dels 
d<mcrS tosta<lis de m.ldutació previstos en e ls models teòc'lçs 
d'C\'oludó mecropolíttlna. AQuell en el qualla ciut.u central perd 
població mc•ure que l'hinterlilnd immediat lla rest.l de la regió 
~· tb.lnól en gu.lny.,l. 

19 



6ar<:clooo s'ha converlit, ptr tant, 
en un sistema metropolil~ ~n una 
' 'erit3ble ciut3l difusa- per 
l'extensló i L'l inftg.raci6 del 
territori de l'tntom de la ciutat 
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• Aquest estanc.uncnt clemogràt'lc amag.1 però un altre fenomen: 
l'increment de la mobilitat resKlmci.1l de la població metropolitana. 
Una segona dinàmica metropolitana comuna a les majors àrees 
urb;tnes europees és la tendència a la reloc.11itzadó de tes activitats 
productives. Diversos estudis indiquen que la producció industriat que 
tendeix a deixar el municipi de Barcelona és la de menor valor afegit, 
de manera que la ciutat s'especi.11itza en sectors amb alt valor afegit i 
en nous ¡xoduc:tes. 

• i\qut-sta forma dc Wrciarització s'explica per tota l'economia dc l'àrea 
me11opolitana. lot i que aqucsi.S sectors han cn_-scut n~ en el 
munidpi central, en algunt.'S localitats dc la primera i de la segona 
corona, els pfCUS augmenten més ràpidamt-'1lt que a Ba~lona. 
A<¡ucslJ lt-ndència a la difusió dc la t('fdarització i a la rt.-loc:alitzadó 
de les activitJts woductives és shnila' a lC$ c¡uc s'obsecvcn a d'altres 
g.r,,,,s ;\r('("S utb;'lnes eutopees. 

• l';u'y 1990 els sectors ten:l;~tis de la tcgió mc-Lropolit;u'l<'l 
represet~to.lven el S7% del tol..ll de 101 pobiJció 3d iv;¡ mentre <tUC 3 la 
reslt~ de CJMiunyJ e l seu pes era nom~ dcl43%. 

19. Aquesta din~mic-J co•nptJ, lògicJmen~, amb 3SJ)(.'Ctes t)()Silit» :ela 
veg.1d:. que <omPQffJ determinoll.s clements neg3li1.1s que es poden 
sutx:t.tr lntegr,lnt en e l te«itorí una sèfie de políti<tues de caire sectori;)l, 
tals oom: tr.lll$I)Ort, )(,lncJ vi~ria, sòl. hJblt.:atge, esp3iS lliures i rncdi 
t~mbient. 

20. Un segon component de l'objeot11u generi.\ I del PI <~ era la consideració 
del CARÀCTER EMPRENEDOR D'AQUESTA METRÒPOLI EUROPEA. 
Aquest COnc::tJ)tC im¡~ic,wa I'<IValuació dc: 

• Un.'l dutó'lt dindmica, tant per la seva prót>ia activitdt econòmica com 
pel componamc•u dels seus <'sents, 

• que gener;:¡ recursos suficients t>et .11 seu pr-Ogrés e<:Of\Òmk i soci31 
estenent e l seu ~ml)it d'ï,,RuèncíJ sobte vn.l llmt>li;a ~rco.l del territOti 
del seu entom, 

• que m.1nté unes estretes ref;)cions .;Jmb el metC.n comunitJtl l 

• que evolucionO) en la sev.t configur.tció cap J un centre dc t)(oducció i 
de distribució de serveis. 

21. Com a temes d'.1n!tlisi per a l'avatu~lc;ló es van definir els segOcnts: 

• Activitat industrial. Es tractava de de1etmin.u el nombre d'indústries 
noves, les c<tu$eS de la sev.11oc.1lització, el gt.lu (t'o~ur.;J ill'extetior 
de les empreses i, alhorJ, el grau d' implant.ldó d'empreses 
estrangeres. 

• Form.tció i invesligació. Es ttactowa d'establir l'e\•olució de l'oferta 
educativa i de la (orm;,ció permanent. Aixf m<ttei)( es detect~ la 
demanda de lransl'èrèocia dc 1ecnologia, fa 1>roducció de les 
universitats i el seta imp.1de sobre els processos d'innovació 
tecnològica. 



a.a.rcetoN: HI) assolintl'obj«<iu 
d'ttd~lr u.U f'l'W!1~i 

emprentdora europea 

Ptrb IH es:tranguladont 
aHtny.abdn al lbrs d' .aqut4ta 
avakaotci6 {moanc:a elf: Ml íncluitrioll. 
"'..,._¡ hon I« quo ot ..... & 
s'ho¡i •l<ntk 

la conj~,~ntur.a 3Ciual que inRutb 
(or1a1nent e-n l'ae11vil.'lt lndu~tria,l 
l'ICtu.a con1 :a fotctor restri<tlu 

ft ~xable et coami m tt 
( ................ -............ 
~es M íornYció i 
d'in\'ftt Í&"ÓÓ 

la Villor.1d6 H molt¡~ltlvoa pt!l 
(!UC! (a a lill Compctili~ilílt dt b 
d ue.tt 

En oom~rilÒÓ amb :altrH ciutats 
del seu entorn, B:.rcetonA t'it~ més 
btn prtp.lrad;¡ per :acc~dlr a u11a 
COtrt(l:a quilllitotl dt 'rÍd.a. 

• Compet•ti\·ita.t a la ciut.lt (s trotCUva de~ ~ producció de 
!~Cf\'('l\ que donen supon ¡ IC'S activitats iodus.tnals i ~mpresañak com 
a indic;.ldors del ni\'CII dc com¡K.'Iitivitat de la CIUI.lt, c-om a centre de 
lcrci.1flll.K:ió que afavc>rtoilt ('I dcsenvolupallll'nl d' olCtl\'11,115 de ser~Cis 
dlrl'C.t.;unent r<.-ladon~ ,¡mh 1.1 base indusoi,al. 

P« .a e .Nb un d'~ ~ H .. aren Ñbor;w tls l.nd.c.adors mfs 
....,.,.. lnchc~ tlUt ~ • c..-~ fts~U hndic.ldors fisa) o 
~,¡I¡ C.ti)KIQ!l de gentof.lt 1.-ft.'<ltS f)tl' il ;lllrt'S .Xl1\>1~b hndlcadors 

d' im¡NCle-). 

22. Com J rc..-su1Mt de l'anllli\i elN'tuada, e ls au1ors ;mlb,ucn 3 un.¡¡ 
.av;alu.Jcló positiva: B.arcclon.- tsliliV.. assolint l'objtcliu d'esdevenir un.a 
metròpoli rrnprt'Mdofa tu,opt.a 

23. Ml'Ctòpoh ~-' NtCJ1PN .amb QUALITAT 0 [ V10A MOOfRNA. 
1\o rt'Wh•\'• ~di.JvJI~r CO«l'('tamtnl et gr.1u ~ quat1t.ll de vida 
(IU(' h.a ,usolit B.arcek>na. Tan•natclJ(, I<~ princi~l conclusió .a qu~ n vo~ 
arribólr, manifestà que " t.'f1 CO«IIJar;adó"' a.m.b altrM clutatJ de:l M'U 

entorn ~)anyol i euro¡,cu,..., B:ucelon:. tstr. •n~• bt!n ¡Jrtp.,rada ptr 
ac:ctdir a una COt'TtCiill quotlit;U de ~;-icb. 

24. b poW Ot maniiesll'ex•~• d'un cert~ de f,tt- Its coses: el 
mOdrl ~ ~ ~ vt uriliCierirul Pf' ul\l ~ d'eieleoO.m.,..,..,.1b 
~s QW)Ii- podem cleswc:-.1r ~ls ~Utnrs: 

• Dimensió human<1 dc lti c•utat 

• Combm..Jció de tr~Ucló llnnov.lció. 

• Ado~~pe.c:tó .1 tes condiCIOM 11~. medj.a~YIS i culturals 
IXÒIJit'i.. 

• Et¡uíllbrl entre IJ ptes.tt de decisions Ct'fltt;)lltJ.JdJ I I,¡ 
tle-Kenrr;,tll t.Z.ació. 

• Conrp"MS~bilitat i ~-~ elets pro;ecaes i drl ... wvs obi«tius 
<ol-l«hUi. 

• Ce«; a del comens !oOC:iOll com a reconeixemènt de li) pluralitat 
d'lntcr~ltOS en JIX". 

• Cerc ;a per s.1tJSfer l'u\!~ '"'l•vi<luo~l mi1Jo~nç.tnt I.J satl~f.lcció d(' 
l"tnt<'l'ès col·lectiu. 

• Actu.KIOftS QUe' P't"'f\lf'n &,a"' f'lll.lrg ile'M'IIIOI dt m.IIWJ.l 1ntq;rad.1 

tom el curt term•ni i In nt'<:t"S).!Qts '"'wnec:h,¡~ 

25. 1>c1 qve fa a ahres in<:hc..c:lors m~ conçrets. el<; fe\uhJt'i de l'av;~ lu;Kió 
fOf('n col'i ~!lents: 

• Tr;\Mit~ tl.a millor.lt. 

• lr<tnSpOtt púbr!C Un bon nM-41. 
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l4l connurbació de Ba.rc~ona ha 
anib.1.t a lt-'S darreries del segle XX 
amb una csbuctur;¡ on les 
difC'rèndt'i socials no solen aS!;Oiir 
toles suptrtors a lt'S de metròpolis 
comp:.r:abiC'S ~n tl m6n 
dtst nvolupat europe-u 
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• Medi ambitnl: li<1 miiiML. 

• Victimituci6: Ha millorat respecte a ~¡xx¡ues omtcriOrs. 

• Habitatge: Segueix essent un problema. 

• Pr<'vs: ts un gr3n problcm<'J, 

• Dtnsit;~l urb .. n.\: les llO\'CS iníf3C.'Stru<tures hJn re<h.Jill<'l sens..1.dó 
d'ofec. 

• Educotcló: L..1¡);,tr,llit:t:JCió gener.11 de les es~ructures educatives (3 

imprescindible J<:cions que f,,cilitin una educació integr.~l. 

26. 1...1 condició d'EQUILIBRI SOCIAL (ou el darrer element de l'objocliu 
general del Pla que es \'3 avaluar. Es l:ractava de \'Cure si fa metròpoli 
emprenedora europea amb qualit.11 dc vida havia tendit o no cap a una 
millora dc la seva es1ructura social. 

27. la principal conclusió d'aquesta avaluació expressava que des del punt 
dc vista de la desigualtat social i dels deSo~..•quilibris interns, la conurNció 
dc Barcelona ha arribat a lt..'S darreries del segle XX amb una estructura 
on I('S diferències socials, el grau d'integració social, els nivells de 
confl icte intern i la mesura dels contra!its entre rics i pobles, o entre barri$ 
df(criOrats i barris en bon estat... així COm t-ls n~lls d(' detinqü~neia, 
pobresa i insegUICI.àt ciutàdar\o"l, no solen assolir cotes supet"iors a Ics dc 
metròpolis <."'mp.trdbks en él món dt.oscnvolupat europeu. 

28. fn un nivell de màjor concr«ió i referint-sc no iliS canvis 
socioestJUcturals, conseqCiènda de les lrans(ormacions globals de la 
societat, sinó als que s'll.1.n produil de forma especifiC.l a l'àrea 
metropolitana. s'asscny.1len els S<.'gÜCnts lt"fTleS: 

• la mobilitat -bàsicament dels jo\'cs- a l'int<.'rior dc l'àrea m<..'tropolitana 
com a COrlSt.'QUència dc l'c.'ll("ariment del sòl i dc l'habtt:uge. 

• la reducció dc la tr<'JdJcional cstrUC'tura dassi.stc'l de la ciutat htl vingut 
substiluTd<'J '*' l'aparició d't-spai~ co•lerets i frJ.gmcnt<'JtS on es 
co•,centrcn pfoblcmes CS¡X'Cíftes com la¡)tOStitució, l il dclinqOl'nciJ, 
Ics d f'OSUCS i l.a marghlJció. en s,encr,ll. 

• l'eduacló esdevé la clau r>er resoldre e ls problemes del desequilibti 
soci.JI. En iiQ~ICSI sentit... es dest.l<:.l iJ necesslt.lt d'accentuar l'atenció 
en ;t«lons més vigor~ en eltecna de la formtl(;ió prolessional. 

11.3. AVALUACIÓ DE L' ENTORN 

29. En la fase d'adaptació del i>! a a k-s nt-c<.-ssitats dc la n0\'3 p<..ors¡x.octiva 
1992-1996, es pOSà de manifest la nC(CSSitat d'introduir, com a 
c-lement d'anllisi i de prtvi$i6, l'entorn d~ la ciutat. AQuesa cfcmcnt sc 
sumt~ti<l als ahf\'S dos ja iniciats - avalua<:ió del PI<'J i .. \'dluaci6 dc la 
(lut.lt-. per tal de dispos.ar d'un nl<'ltCrial dc base co1nplcrt sobt~ el (¡oal 
(et IJ b.lsti<la del Pla remodcl;.tt. 



El gran tema clau que, d'alguna 
manera, condiciona i configura el 
nou C'nlom de la ciutat ~ C'l de la 
mundialització dt l'e<onomi;a 

)0. T.lnm<lleix, l'entom era una mia difícil de definir. Depenia de diversos 
f-aCIOt'$, com ara el poder cognosc.itiu de la c;iutat {la seva c.apacitat per 
O)CCedir .1 fonts d'informació), o la situ.lCió de l'ador per seleccionar els 
elements que c:reia que més li podien afectar. 

31. Ricardo Pel.rella ens v.l dibuixar l'anom<.>nat MAPA DE l'ENTORN, (Joc 
int<.ogra 6 ek-ments: I) Ek>ments <:OOC'guts (v.gr. ~dw dc pol>ladó); 21 
Ek!meni.S d'ioccrtC'Sa acct•ptats per tothom; 3) (lcmet1lS d'inccrtt'S3 ''o 
acccpl.ats pt•f tothom; 4) lntcrtc:.'Sd cnf('SJ com <:1 dindmic.'ldel canvi; 5} 
Elements nó tontrolai.S (v..gr. tcrrd~mol); 6) N0~1s pfoet."SSOS emergents 
difícil~ dc J)ft."V\.''lne, 

32. En Jqt.es:t m.Hc d 'un;) cert:. indefinició de l'entorn es podien consider:.r, 
;¡ pri(wi, 8 elen~ts d ':.n!llisi: 

I . límits al desen\'olup..1.ment de la ciutat: El acixcmcnt dc la ciutat no 
és indefinit. 
• Transports 
• Kc<-ursos fl nan«'fS 
• Identitat 

2. Tt<"nologi:.: t.a OO:sc dc la pfOducdó i dc la dfslrlbució de rique5.1 h.1 
canviat com a conscqOènci.a d'untl tecnologia que hO) O) llet.ltiJ 
concepció 1natcixa dc l'esf)O)Vtemps. I" tecnologia es tt01$11i'd.l amb 
r,lpidcsa. 

3. Sistema productiu: Els canvis en el sistema produeliu permeten, ara, 
comp.11ibilitz.u Iii qu.mtil.lt i la qualHal. Això implica un fort impuls a 
'es iiC1i\'il.liS de formació. 

4. Mu,,dialitnci6 de la producció i de la tecnologi21: Els sistemes de 
concepció, desenvolup.'tment, producció, comerci.11ització, 
diSiribució, publicitat i Sogrstica en general. s'organitzen mitj.1nçant 
sistemes que operen a escala mundial. (En un.1 bona par1 dels St.'CtOfs, 
I O empreses controlen el 60% del m<.'K<II mundial.) 
la mundlalit:tadó ha fet 011ugmcntar la importància dt I~ dutó\IS tn 
la m<Sura qut o¡)er;a amb major grau qu~n les d uiOII.S l~ntn un fort 
podC'r cog,ooscitiu. 

S. Prod$ de <OI\Siruccló europeou: Les ciut,ll'> exerceixen un;¡ influència 
cet1;~ en el procés m.;ueix de la constJucció d'Europa, augmentant la 
competència del sistem.l urbà europeu. 

6. Prog:re$Siva imporlància d'Àsia: En l.a mesufa que es consotida la 
im¡>Ortància produeliva dt les zones costeres, s'altera la capacitat 
pmductiva d 'Europa. 

7. ldttntitat tribal: l.a CfCixent incertes.. impul.sa el t¡uc se'n diu 
individuaJismc tribal, <¡oc s'(',çpressa en k'S n~ di·~rscs xenofòbies. 
L.t dut.att'Sdev(o, prcdsamCfll, t'eix dc I 'Cll:f)r~Sió d'aQuest 
i•'dividu.aliS1'11C lnb:ll _. 

8. C.1-nvis fonamentals del rol dt I'Est,11: E.n 1,1 mewr<~ en què e:xistelx 
una cen" crisi de l'estat de les democr)cies represent,1tives que 
clonen respostes insu6c~nts J les exigènc;ies de IJ societ4ll. El Govern 
de f;¡ ciutat es trob.1 immt'fs en el mateix procés. 
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l..l mundialitl<Jd6 t.'S manifesta en 
u R.l doble direcció: dispersió 
d'activitats produc:tivtS i 
concentració de L'l get,li6 
d'aquestes activitats 

ll'S ciutats csd(!v(!nen elements 
tsstncials- del desenvolupament 
econòmic. Els seus int~ressos, però, 
no Stm¡)re $Ón coincidents amb els 
del$ Estats 

les dui<~ I:$ h:an de ser tounbé un 
punt clt ('C)nS('O$ entre la lògica 
con1trclal basada tn l;a rendibilitat 
immedioUa del c.-pilal i la lògica 
p;¡trinlOI1ial que h:t de tenir present 
els signes d'identitat social i 
cultural dels ciutad.-1\$ 
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ll. Tocs aquests temes (oren obtecte de deb.us i d'in(orrrle$ dem3n.ats 3 
(~peeia l istts mundials, els informes deis quals es recullen en el 
Oa<unH.'flt dc Treball núm. I 5. 

34. Sens dubtc, del oonjunt d'informes i de recomanacions, el gran tema 
eb u que, d'alguna m;m~ra., condiciona i con(igura cl nou entom de la 
ciutat és el de la mundialiu-ad6 de l'economia. o· en deriven aspectes 
socl.lls, econbmics que afecté.'11 de fOrma dt-"Cisiva e l futur de la ciutat. 

35. En primer lloc, la glob.llitució es manifc:sta en una doble direcció: 
dispersió d'activil..115 produoives I concentració dc la gc:stió d'aqut-stcs 
activitats. Concenuac;:ió que s,'.a(Jvoreix pet les 1'10\-es t(-cn()Jogies ~ Ics 
tel«:omunicacions o de la in(orm.ac;:ió. 

36. A<tu<!Sl3 di'Sp('rsió productiva, conseqOència de les (Se$igu:tll.lts S.llariJis 
i socials, 3b:t com la major mobilitat del capital. genera la necessit3t 
qvc els sectors dc str\'Cis avançats no es concentrin prop dels 
consvmidors d irectes sinó prop dels llocs on es produeixen k!s d<..ocisions 
(M$egurances. Oluditories, publicital.. fin.anccs. centres de fOfmació d'alta 
direcció ... ). 

37. Aque:s1 fenomen de cSesl~ali tJ.:.;lCtó/concentr,)Cfó es reflecteix en la 
situació i perspecti~ de les matetxes ciul.lts.. les civtalS amb un3 
producció manufactureratr.-ldicional poden perdre OJ)OriUnitJlS c11 
rclació amb aquelles altres c;:iul;'llS que o(ereixen serveis Jvançats d'alt 
vaiOf' aft>g.it i de qua litat. 

36. En J'eruOn\ .lC:t~l, ~ novt'S regles de la localitl.lCió d'activitats 
cconbmi<tVCS es condicionlon JX.'f l'e\'Oiució d'una economia de 
qualitat. I aquesta economia de quali t.)t és. cl:tr.lment, uni'l (.'(Onomi<t 
espacial (qualitat de treball, qu.1litat del medi ambient, qu..,Jit.)l dels 
.SCr\'CiS ... ). 

39. Tot .lquesi i10u entOrn configura, pt.'f tant.. una àrea d'economia 
tradldonal e r1 declivi, juntament amb una àrea d'c.xpans.ió per la seva 
c.1pac;it.11 de comand.lmcnt. As a~. I<J dlfetènda ~fonamental. En el 
primer c.u, les ciutats eren un element .. acctssori .. d'un conjunt 
nacional que mMc.wa la sew• l)()lflica de desenvolu¡)ament econòmic. 
Ara, ll'S ciutats esdevenen elements e5Se'11clals d'llques"t:t polític:. i no 
sempr(! coincideh:en els seus inleressos amb els dtli seus estats o 
nadons. 

40.1.es dutJlS COfwcrtkk-s, pt.'f tant. en el punt de referència d'aquest,l 
econotniJ global, han dc st-r L.lmbé un punt de consens entre la lògic.1 
comercl:d basad.l en la rtndibilítat immcdi~ta del a .pital i la lògica 
patrimoni;.! <¡ue ha de tenir prtscnt els signt-'S d'id"ntitat social i 
cultur.ll dels clutad;.ns. 

41. A més de la necessitat d'unt~ p,trticit>Jdó ciutadal\3.,1ts universitats i els 
centr~ d1enseny.1ment esde\·e11en elements im¡>rescindibll':S d'una 
ciutat que pretén el progrés dels SCU$ ciut ,tdtlns, en cl mJrc del C:<lnvi 
con~ant propi de l'economia gJob.al. 



DEL I PLA ESTRATt GIC 
BARCElONA 2000 

Elevat ~rcenrntge de mesures 
dcl t Pla tn ~ cf'implomtaci6 
int~nnN!ia o :1\'anÇ' .. d.'l (+72%) 

l.'tntorn canvi:. 
Sl.lbs•ancinlment el valor de les 

ciutats en un entom 
mundialitzat 

42. Amb a(lut.'St<l perspectiva, no (Ot s'aplega a l'ernOc'n d\mes clut;,ns que 
com:tntrcn la 8\-""Slió del sistema prodvctiu mondl,ll i d 'unes Jhrt$ 
encaminades C<LJ) a un dccUvi, com a COI\SeQüència d'una 
<.'Spt.'CiO'LiitiOM:ió t)(oduc:tiva tròldidonal.les tc•~i)ndes C;)P J la 
descentrollitr.oció t:>rod~•c::líva i CJP a '" concentrJçió de les decisions 
han cre<~t les CQr'o(lèciQns per al creí)(ement de subc:eotres regionals que 
vénen <l complir .... " un.t :tltra CS(ala- les (uncions centr<tls de les ciutats 
lkl«S del món. 

•U. En tot:t aquesta perspec;1i\•a d'un nou entorn, que no significa Unicament 
un.a nov<t distribució d'activitats sinó un veritable canvi soc-ial, l'an.\lisi 
realitzat ens PfeSoenta l'aparició d'una nova forma de desigualtat social. 
A Ics ciutats avançades CtX'xistei•~n ciul3dans amb alt ni\·~11 de rtnd."l 
per la kY.I formació d\' gt$lió junl:.ment nn1b ciutó\dnns de molt b.1ixos 
nh·eUs salari.\lS c¡ue treb.,llen en •nolles i vari:tdts activil31$ de suport a 
Ics activítats centròlls. 

Barcelona ês una metròpoli 
emprenedora europea amb 

una correcta qualitat de vid<J i 
un bon equilibri sodal i 

semblant al d'alt({'$ mt:tròpolis 
d'E1.1ropa o millor 

AL 11 PLA ESTRATÈGIC 
BARCELONA 1000 
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lli . ELS ELEMENTS BÀSICS DEL 11 PLA ESTRATÈGIC 

la recomposició dels països de l'Est 
i t-1 procés dc dMKKTalitzaoió 
d'Amèrica Llatina oferei~cn novtos 
perspe<:ti~ ptr a BOin:t. .. on~ 

Pel cantó més negatiu, les :.rees de 
turbulències no IIUI'Y de B:~rctlona, 
les dificultats per COfltñbuir al 
model d'Europa i fl perill d ' una 
marg.inació de l'àrea mediterrània 
són elements a tenir en compte 
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44. Els clen,ents b.)sics c¡uc conflsvren <K¡ves:tll Pla ~rJtègic, a t)Jn de les 
J)OICnCi31itJts dc l':.rea dc 6arcclon<t, han es.at: 

lli. I. la consolidació de la tendMcia cap a un nou ordre mundial. 

111.2. El nou paper que les clutai.S pode•' tenir en :.c:¡vests nous escenaris 
mvrldiJis i les pos,sibilitJlS de B<Hcclon:., dcs¡>fés del i Pla. 

111.3. Us cscenaris deiitjats pels ciutadans de BatCclona. 

111. 1. ES CONSOUOA LA lENO!NCIA CAP A UN NOU OR ORE 
MUNOIAL 

45. En el marc geopolrtic es conïrguren una sèñe d'escena1is noos, 
susceptibles d'incidir sobre Barcelona. Dos fets modifiquen notablement 
l'esp3i polílic vlgen1 fins f;) pocs MVS. 

46. O' una part la ~composició dels països d~ l' Es-t, que sens dubte altera la 
distribució de forces vigt.ont a Europ.1 d'ençà de la Segona Cuerra 
Mundial. l'arc de la Mediterr:tni.l, quan es comen(.ava a dibuix:.u, pol 
veure's afec;t.u pet .lqU•t'$1~1 nova Europa cenrral clar.)met~l emergent. 

47. O'allr,l b.1nda, cl procés de democratització de l'espai d' Amèrica 
Llatina obre une$ noves persr>ecli\·es que oonuibueixen a donar moll.) 
més t'tencló a uno.l f);)rt lmport311l del món que. fa ;mys. es 1rol>.w.1 en vn 
cs1.1-1 dc ¡>OiendlKió 13tent. lil situ3ci6 d'espai frontiss.l amb l' Atl~ntic: I 
cl l)aciik, així com la sintoni<J amb l'idioma of~cixen unes pc.'rSpccti'I'CS 
per a Espany<J i, òbviament, lx.'f a Barcelona. 

48. A part d'aquests fenòmens positius, l'esçen.Mi geopolftic; ens presenta 
també uns .1speçtes més nega1ius. fls conílictes ètniQ, r.l(ials. 
religiosos ..• creen n(M.'S .)rees dc turbulències QliC afccte1' ~I'<.'CS del 
món que, en mc>fts casos. són a poca distància de O<Jrcelon ... 

49. En darrer terme, la construcció dt' la Unió Europea es troba també 
di(icullada pels fenòmens que s'o.KJ.ben d'esmen1.u i que no 
COiltribueixcn a JC:I\ldr e l despleg.·m,ent del model C\lfOI)CV de 
referèndJ J)Cf ólJ S ciu1(1d<Jns. 

SO. D'altra banda, l'ampliació de la Unió Europea cap al nord i l'est no (a 
all ra cosa que accentuar la tendência a ret'orçar l'eix londres·Brussel·~ 

Frankfurt-Milà, Jmb uM elcvMb C:OilOOiltr..lCió dels cen1res de decisió 
polflico-«OI\Òmics.lcs ~rt'(.'S més -.nunyades d'a<1vcsa et.: J)(lden quOO.\r 
marginaliO:(Idcs. D'a(luí que el rclltlnç<~ment de l'eix: m('ditCrrdni SCgui vittll. 

S I. Pel que fa al marc de la geoeconomia, el (enomen més destacable és. 
sens dubte, el canvi que s'esta produint en el rànquing de la 
competitivitat dels pa·lsos. 



Sl. Un rttudt dtl FOrum Econbmic t..1l.lndYI ~ p.¡1eQ cbnment aquesb 
w.!dMci.l-o·~ .aUM ~ren~.a o qu.uanw ~- b pos;ció cW p.atsm 
com E'PMI.,.il ¡~~ .a.benJ noLJblemenl. A ~d'un descens.. en et 
r.\nqutf11t. ck-llklc: l5 .al J9. QJ desi.K.lr qut pt'f Ñ\.·.anl e$ troben ll 
p.¡t~ dt'" l')rN del Pa(Jf.c {ara 8). 4 p.at~ d'Am(torg Llatina (ara 1) i 4 
p.~tsos dr l'(¡t cara ~p). 

ls pot vt••urt• també en el quadre ad¡uru c¡ue ('1,: ))()(\ pa1sos europeus 
que ftgUrt"tl en el r.\nquing ckls 20 ¡:wh1ci¡>.1IS ¡).1t'st» del segle XXI t('ncn 
t.l~e; dt' tr<41(t'flM."nt màximes dcl3,6%. n'l("ntr<' <tue en països asi~lics. 
• 1mb poc:tu<"'i cxc<'J)(ions, se situesl tObo ell ~ !)('f \Obre del 6%.. 

Sl- C.al JX'ft1.lf, per 101~. en un cbr rtpOSidon.vntnt del m;.~pa econòmic 
mund"bl o· un mJ~ que 5e centr;r.·.a. tn t'AIUnhC. Qt,lolll E~..~topa i 
fsp;~ny.J OC\Iprol!\~ un lloc central, es pb~ 01 un .ll•tt> .vnb ceoo-e al 
P.acfllc on E~ qued.ad a l'a&mn ~~et una dto te 
.\rl"tS rnk I'('Utdades del món. 

54. I)(' ftt. a I<"J c:m.tcs utbanrtz.adt"S dé Xti'Y -cSr Ti.1n¡tn • CantOn- més 
tel.lclonJ~ .1mb Singapur, H~ Ko~ i T.-,lw•n, c.1 donen tes 
con(htloM b¡JIIinlt'S pt"f aronseguir clénl(.'fll} de cwixe-mcnl: rnetC.ll 
d01nhlk, pobl,tdó (."<Juc..o~dJ Jmb gran 1'\"Sj)('( l~ fK'r l';lptencol.ltge I 
vt"ll\1 ll.ulkló indusiJíal, <lCCl'S .tls cJplt,11~. x.1ncfi comcrci;\IS i gent .1mb 
ln(Qf'm.Kió. 

SS. l .. (OOfi~rolCió de nQ\o"eS !!rees conlCft,.lf~ -Mt«.lwt, Tt<KtU de lliure 
Comt'l'( OlQ -.liCCettluen, dJitament aqunt;) l~i.l. c.ap al 
r~tONtntnl de l'ec~ mundwl I t·..,..,~ió dt ncJ-'IreS àtfts dr 
C'fnlf.lltQI f'Conòmica. 

56- Aqut""'" C.lrM~ pol illes i econOmtcs ctt."("n, .aiMI-.1, toli una }mplia sèrie 
dc di\l'unctOnalit.ll$ respeae a la compo~któ drl m.uc: anteriof. 

57. La tup1.'1'J.ol.>lació mundial Cga•ftobê I 00 m•lion~ dc nou~ és!toCrS humans 
t.Kl.l JO)') Juntament amb el k>t (tuc .tttue!>l JuKnWfll tos produ~ix, en un 
9J1"'· .1 JOntos ~ubdc.•s(~rwolu1>adts d' ÀftiC.1, À~l.l, Amtorlca Llatina, f,v~ 
augmrntJr notablement el (('f'M)m('ll de l'cmi('t.lCtó que, avui di.a. 
repr~nt.l j.l ~~ 2"'(, dc la pobiMió n1UI'\dt-JI 

58. Tol i tl fort a~t cf.tmoclàfi<", aquesl• oo HI.,¡ c¡usa dirKioa dek 
forts n'lO\ imenH mifptoñs. Lo~ ca~ dul'C:I.I Coll uobaw-l.a. en els 
dntqutl.brti ~ .lk recutSOS i lrJ ~1(.11) dc rteb.tU. Esp.an.,.a. 
~~.no~ aliena .a. aquest fenornm. En et d;vrtor decenni s"h.J 
p..bWI Ot 180.000 a 400.000 penont"'S>. I ••liib, bb\·..amt"nn, com¡JOI1a i 
compott,¡r) un pr~ d'integTOCió SOCt.lltmi)O't•nl. 

59. Un .11tre tema cnlt.'f&erll: l'c:nvellimtnl dt' la pobtoadcS, (I món cOmp4ava 
l';,ny t9r.O amb el S, I% ck persone.~ dot' 65 .mv\ om(-;. t ' ,my 1960 es 
sltu.w.1 .d 5,9%, ..1mb unJ I)Cf'Spl"'Ctiva dc >UPl''·" ~n,pll,unent citO o 
I Sqt. t,l¡) .11 2025. M311;r".lt que e l f('l'l()m(•n ,tfett.l tOCS els paisos det 
nl6n, k t'fi eloç p.ltSOS més ava.nçO'lS on l.l \llu.:act6 é'S més C()n'lplexJ, Jlès 
tlut' j,l tol 1980 Sf' SttUOIVol ~pet sobte dcliQ'%.. 

US \1"-'11 PIUNCIPALS OEL 
SECUXXI 

(l:),mtf'M d~ fl'lbl~<e~ deoc.w(.l 
l>.lol\ l'li tlf'«('fll;)~ ll'lll'f.Jni);)IJ .... ln0.)(;ió 

I E\ol.thUnlh 4,0 2,9 
¡ ,...,. 0.9 0.2 

I'"" 11,2 21.3 ·-· }.) 2,4 ,_ 
1.3 , .. 

~c ....... 9.) ., 
7.fndl. •.s ... . ,..""''" ••• ).9 

'· AUUow 12.0 2.9 
10. ~n\<1 1,6 l ,S 

11 . tkOI\tl 16,9 277.1 
12. lndon¿>Wa 11,8 ••• 
1 ), Vtecnanl t•l 8,1 S,2 
I 4, I tona Koot; s.s ••• 
I S. SucJ.~(rlcil '·' 10,2 
16 r .. l&.,l'l(ha ••• '·' 17. l~(Util ••• 9,6 
18 (;aNti.) 5.6 2.1 
1' frlf'l(il ).6 l)l 

20. A~.roJr~ha S,O 2.6 

·- "\\..ooW ·~ ,_. t'1lle 
h~-

l'I~ cWIMIIC Mlll'ltl ... ~ 
,..,.~ . .,.., 

Ol L'ATLÀN11C AL PAcffiC 
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INCREMENT DE LA POBLACIÓ 
MUNDIAL 1750-2100 
{en mils de milions) 
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60. A més dels 3 fenòmens coment;,tts ~petpoblació--emigr¡¡ció· 
envclllment ... , els nous escenaris polftics i econòmics mundials estan 
configur.tnl ;¡fires pcoblemes derivats de la deskl<:alitza<;ió industrial 
dels 1)\l\sos avanç~lts als nous p.1ïsos emef!enls. A la recerca de'""' 
d 'obra més barata {però l.lmbé amb una (ormació adienO, i de 
proximitat a nous mercats les manufacturL>s es desplacen d'uns països a 
altres en el oou context de l'empresa mundial. 

61. Cons(•qü~ncia d'aqut•sts dt"Splaçam('n(S són I~ grans boss~ d'atur qut' 
6 crttn penistcnlmtnl als pai.sos més avan(<'l$ d'Eur()¡~ i qu~ 
assoleiJCen pcr(t-tlt<'ltges incre'•'bles, sobretot pe:l c¡uc f<' 1'.-.tur de 113rg3 
durad.-. • 

62. Una ;)ilr.) c-onseqOènc.ia d'aquestes elevades taxes d'atur és la 
recomposició d'uns mercats laborals que es basava en la seva 
homogenei'lat i que ara es desdobla eo nombroses opcions i tipus de 
contractes. 

63. Es calcula que cap a l' Clny 2000 no existirà Gal) !).lis ~nvolupa1 on els 
tr<.oballadors tn•dicional.s que prodvcixe:n i mc)U('n prodOC'les signif.quin 
més cnll~ d'un<~ sisena o d'una vuiten.a part dc la forc; a de treball. 

64, Tot 1>legJt fi'J que es vt~gi dJtoltne•U C<JI> a uns ''ous es<:tn;ltis mundiJis 
m.;'JtCi'J.IS pel fenomen de la gloOOiltució i en els quJis els f.lCtOfS de 
producció decisius no són j;t en el cOtpllal, ni l.lterr.t on es treballa. Són 
els coneixements. 

65. Aquestes semblen les bases d'un nou Of'dre mundial que es presenta, ara 
per ara, com una possibilitat que es dibuixa però amb unes 
conseqOèncfes dirrclls d'im;.¡ginM des del COfltex1 t~crval. 
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l'entorn del 11 Pla 

&c~n.,ri geopolftk f:sctn;ui gto«on(ln•ic 

ln«rt~1 8f.JJU d';wanç UE Ccnsolidac:•ó no~~ à.r(.'l'::o (Ito ctntralital 
Onncxr.ati1:.t,,<:ió ~'5oJ)o1i i~mcric!l econòt'ruc.l: ju."" dél p:ac:ftic 
Rc<'OmpOSidó p.¡i~ de l'E-sl Tt.C, Mete,1Sur,I'IOfd d'Àfriell 
1\'0ves jr~ d~ turbult-nc:i(..: Impacte ecot'lbm.ic 11'\du:slrl:tl. Pa.ïso.s <k 
ConOiaes èt"'ics, r.:.ci.lk. rtligic)sos. i l'Esc 
ron.lmenl.llasme Ctlsi de les econ<:MT~Ie$ttad•donals 

Canvis continuats. Incertesa i contradiccions 

Oesloc.aliuadó industrial 
Re<omposk~ mercats 
laborals 
M<.'(li ó.'mbioent 
SuJ'.IC'fl)QblaociCH'mlgr<~dó 

En\'\oflu~nt 

Aw~j.lM<"nt dtostoquilibris 
social,. 

¡ 
Qui lkb.at Vers un nou 

ordre mundial? On es dl.-cidebt! 

Què e1. ptock•eix( 

l 
Es dibuixa un futur incert però segur, amb uns 

escenaris diferents als de fa pocs anys 

GLOBALITZA C I ó 

111.2. El NOU PAPER DE LES CIUTATS ~N El NOU ORDRE MUNDIAL 

66. En el nou ordre mundial que ja s'està conitgurant, el paper de les cíuto.ltS 
respecte al de les nadons i els estats està ccmviant.lv\olts .lutQf'f> es 
m<mifcsten en aquest sentit.. La nova divisió intem.lCion.al de la 
prodvcció -delt1cb.1.ll, diuen alguns- aft..'da el concepte mateix 
d'~<tt•n<'ció. La lògi<::~ del mcreat global nO presta atenció al lioc: on es 
f<tbria t l prodvcte i ab: i k>s t)ra,,s cmpr(!S("'!l-transnaciooals per 
n;:.turales.a- creuen Ics frOf'ltcrcs i ens rt'('OfdCn constantment que actuen 
-m..1lg.t;:.ttotes 'es seves divisions- com un~ unitat En gran mc.-'SUI'êl estan 
fora del control directe dcfs ~;:.ts. 

67. Aquesta combina<: ió de disl)ef$ló es¡>Jdal i d'lntegr.:teió gfobal, en 
c:ondkions d'una contínua conc:entt.lCió de pro¡>ietttt J de COI'fr'OI 
econòmic, ha cootriboíl al fel que Jes principats ciutJts tinguin un ¡)()per 
t.-strat~ic en l'actual fase de l'economia mundial. Més enll~ de la S('Vil 

ll.ugo~ història com a centres per al comerç i oper.lcions b3nc:.ries 
n1undials, 16 duló'IS importants funcionen com a punts de 
con,and;¡¡mtnt en l'orpnituci6 dt' l'economia mundial. 
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Tòquio, Nova York i Londres 
concentren el60% del c.1pital dels 
primers bancs dcl món 

JO 

66. CertJment, l\1 intemotdooitlitzadóll'expansló dc Its iinMces ha 
St.II)OS3l el creixement d'un grJn nombte dc rncrcats Onancers més 
petits, I aquest creixement és el que ha fcc madurar l'e.x,)ansió d'3qucsta 
indústda gloOOI. Atol IX>. els r>rindp.1ls centrt'S de oontr~ i dc gcs:lió 
emJ)(eS;.ltial cJc l\1 ¡,,dústti~ s'h<~n ('C)t)Centr<lt nomé$ en uns quants 
centres nna,,cetS dcsl.lc.ns, es¡xx:ialmet•t Nova YOrk, LondrC'S i Tòquio. 

69. Òlwió.lment, el for1 erchemt nt de let ltlecomunic:tdon$ ~el fet que 
ha permès aquesla co•nbin:u.:íó entre dispersió produC'liv:. i cOntrol 
econòmic i fi"anc:er. 

70. L'explos.ió de les telecomunicacions es pot veure Jmb diversos 
indicadors: volum òe negocis (s'ha més <tue dobl\lt entre 1983 i 1993. 
fins a superar e4s 400 milions de$): reducc.ló de pteus a tots els p.Wsos 
de l'OCDE; creixement del nombte de lrnies: creixement de les truc3des 
a l'estranger; creixement de la telefonia mòbil... 

71. Com ja s'havia analitzat en els paràgMís 34 i segUenls, aquest doble 
fenomen dc dnloalilzació/conc:entració <~porta noves perspectives i 
nous coodkiooants ales ciutats. O' una pan, com és obvi, un nombre 
(.'SCàs dè ciu1<~1S que desenvotupeo funcions que es podrien anomenM 
dc comandamcnl global veuen te!ocç.tl el seu posicion.amem. Són 
ilquelles ciutats que disposen d'una elevada concentracció de serveis 
finanCl'rS i de serveis avançats per a tes empteses. T.tmbé són 
emplaçaments clau per a les adivitats més innovadores. tant de$ del 
punt de vkta dc l 'oft!ft.l com de la dem.tnda. 

72. Si unt'$ ciutats <."S podran apro!itar dc les noves opOOunilats derivades 
d'a<¡oc-sta concentració, d'altres, en canvi, es veuran perjudic.ades pel 
procés de l.a deslocalit:ï:.l(ió industrial. Són ;)qucli<'S c-iul;)tS amb una 
tradició manufacturera i fabril que no poden fer fro"t al nou m<~re dc l t'l 
competència mundi.ll. Aquestes ciutats es poden vevre afed<ldes ¡>er un 
procés de declivi més o menys aa;entuat. 

73. ESSl>nt aquests els dos extrems del nou ent(lfn de les ciutats, és obvi que 
aquesc pfesenta, lambé. situiKions intermèdies positives. En u11 m<tre 
d'activitat econòmica intcmadona.l es creen subcenlres regionals a 
l'~ntom d'aquelles aglomeracions urbanes que s'hagin adequa! a la 
nova ilituació. Són ciutats que s'han especialilzat en determinades 
a~ivrtats enfocadt>s als mercats mundials, que han desplegat un.l base 
dc Soer\'CÏS didcnt i dc qualilat per (er possible el conjunl d'aquesta 
:t(tivitat econòmica, I, en dcflniliva, són ciut.11s actives en els camps de 
la innOvació i dc la tecnologia, 

74. fn daner te~. es poden csm(!ntar aquelles grans aglomeracions 
urbant.'S qu~ han S()(gil com a c:onseqO~ncia de (oris processos 
d'immisroc-ió intem.a., derivaiS dels propis desequilibris econòmics 
nadon-'IS i que concentren un gran nombre de p~oblcmes humans i 
socials .fs 11obcn (.'0 països que comencen a desenvolupar el seu 
IX>teocial ('(.Onòmic l)tfò sense que l'l'lCa.ra s'hagin trobat les vies d'una 
vcrtebfolC:iÓ social QUè t.'Viti éls grans probJl•mes dc k>s àrees subnorma.ls 
o milrginades. 

75. Quines c:-rcn, per tant.. h.•$ opdons que t:ns podíem plantt!jar per a una 
ciut¡l com Barcelona davant aquests nous escena~isl Es varen 
conslder,u, en 3<tVCS:l scn1it, tres possibles opcklns. 



76. Seguir com si res no hagués pas.sat en el nosare entorn tenia el problema 
de sumir 101 ciul,ll en un procf!s de pèrdua de c.1p.1citat de generació de 
riques.1 i de nous llocs de treb.tll per als seus ciutad01ns. l a crisi dels 
sectors indusuials de fooatradició a la d uta! i la manca d'clemcniS ~ 
(er (ront a. la competència dels pa'1'.sos ¡>foductors emergents afa'l()firi.l 
aquesta tendència cap al declivi, Òbviament aqul'Sla es consi<leorà una 
opció no desitjabl<!'. 

77. L'opció 0J>0$01da &e ri~ là dt situ.1r Baretlona 31 nivell el' ~~na dt les 
anome:nad~ ciutats globals. Això sisnific..-.ri.a: un.a forla acceletolCió al 
proc~ dc t>ès'tloo dc IX'S indu.sttiJI a la vcgacl.l que un fort inl.J)uls " 
l'ocvJ)<ldó en els ceng.lons més ;)vo.l•l~\liS dels Soel'\•ei$. 

Atesos els nivells de què es p.uti.l, aqucst<l opció va ser considerada 
com;¡ poc probable. 

78. En l'~mbit geogràfic i històric. Barcelona ens apareix com una ciutat 
internacional, oberta a la lògica del comerç (és a dir als processos 
propis d'una economia d~: mercat) a la vq;ada qut dotada d'un 
abundant patrimoni cultural. 
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Oi1PCNió t~rri1ori.al dc 
l'<t<tivito~t cconòmic.l 

I A~ridó de nous 
rnete.li:S I 

I 
Declivi d'algunes 
ciu•at~ 
manufa<:tureres i 

.'"""'-.. 
1radldonals 

I I 
Plinb dl.- Em(Jiii!Ça· 
co.,nda• ments i 

"""'<n ITl('rt,.IS 
l'ors,mitta• dau PCf a 
clóde les prln· 
l'ecoroomi.a c~pal~ 

globoll <lCÜvitaiS 
ini'IOY<l· 
do<<'S 
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O' altra banda. dispos.1. tamtx'! d~ sulïdcrus clcn,cnts d'in•lov;a.cló, 
creativitat i form<1ci6 que, juntament amb 100 els c,lnvis produ)'ts en eJ 
marc dl! Ics infra<'Siructur~ d'aoofllmcn1, dc comunk:ilCions I 
tCic.'(.Omunic<'!cions ... fan que es puguin oomJ)Ilr QOn;tblementles 
ccmdicions per esdevenir ul\3 ciutill intem.)cional importJnl. 

les ciutats en els nous escenaris 

- S'incrementa la 
nec~itat de control - Teloecomunlcac!On:S 1 

econòmic i d(' gestió 
clrculu d'ln(onnadó -

I 
Rt.f<>cç.•mem ConsofirJ;a.ció dc Ctu1.l:tS amb un 
d',.lgun~ çiu'tat~ CiUI;at~ impott.mb fort Jugment de 
gll)b.-)1~ o)mb com a wbcemri!'S població com .a 
futw:iol-..: Ce11trill$ de .,-_.ns~~~ conseqDètld..t dels 

I,Hb.1n~ desequilibri~ 

e<:on6mics 
nacionals 

I I 
Sctv\-is [,pc"Ci.llit· ~~~a Utilització Prochx:ció financ;crs i 

indUwies 
t..:~eió les activi· d'innova· C1pcó..llit· 

d'if'IO()'V;IciÓ 
d'.:.lgun$ tat~ procluc • cton~ z.1ts per a tipu> li\'C$ 

I~ empre- d';u;tMtats 
ses punta d'escai;~ 

interna. 
cion~l 

79. Cal tenir present que, avui d ia, ser i manlt'nÍr•se com a dut;al 
internacional ts considC'r.a una condid6 indisptnsablt pt-r al 1)f0pi 
desC'nvolupaml'Ot intern, A la vcgOO.l no s'csdc\•é ciut<tt inter~<iOI'I<ll 
e•' tOlS els àmbits. S'ha dc OOsar en uns esquemes d'objectius i 
d'acctons <¡ve planirt<¡uln cl ¡)t'O(:és d'<'cord ~mb les seves potenc-ialit.als 
i possibilit.'lts. 

80.L'oberlura d't.~na ciut<ll als fluxos intemacionals s'ha d'inscriure en un 
marc dc desenvolupament coherenl que suposi la capacitat de controlar 
i de digerir aquesta nova dimensió. Si això no és aixf, la ciutat té el 
perill d'un predomini de l,a lògica del mercat per damunt de ta lògica 
del p.1trimoni del seus ciutad<tns. 

81. Amb aquestes rt.flcxions es va <:onsidcrar que en el marc dtlll Pla 
estratègic l'opció mb corwcnÍl'OI podi01 ser L1 dt domu consistènci<1 a 
consolidar Sarcclon~ com una ci ut<" I int('rnoJCÍOn.11 ímpor1o'u11. Això 
implicaria la introducdó dels clcmeniS Có'lp:.ços ~millorar la C.;'1¡)3CÍI.lt 
de compct~•'d~ de les ~ ó'ICifvitJtS, l'incre•nent del v.llor afegit de 
<:<~da uM de les .;¡crivit.us., l'economi3 glob.1l i ;wxentu.u el cJr:tcter 
internJcionJI d'aquelles M;livit.lts amb més (;.lp.-~c:it.lt de proie«ió. 



111.3. ElS ESCENARIS DESITJATS PELS CIUTADANS DE BARCELONA 

82. En conflgur.lr l'objectiu i els grans trets del 11 Pla, es vol.rcn tenir préS('nts 

u•'J sèrie d'escenaris desiljats i q~•e, d'31gunJ fe)n'n:t, haurien de 
constiluir l'hori tzó en el qual la ch.mH es projecu.. Concrctolmenl,. es vJn 
c;onsiòef;)r: 

ESCENARIS ECONÒMICS 

ESCENARIS SOCIAl S 

ESCENARIS TERRITO RIAl S 

les opcions de Barcelona 2000 

Sc:gult Introduir lnuodulr 
com mod•fKadons moclifkacioos per 

lirtS.;)~ cstratkgiques t.al d'esdevenir 
clut.at mundial 

• pt,(lua de • MiliQRt ltl • Sitwr la dutilt en 
<:ompctitiv it.lt en Coòipaci,at dc el circ:uit del 
~ meo::aas com~ènçi~ eoo~rof mundial 
mund..,k i dc I~H lin..,nces 1 
espan)'Ois dl! la • lncrernt.'fiC31 t'I de 1.1 gestió 
ciulat valor tlkglt a 

l'ecof'IOrn4a globJI • Foo.l pètdua de 
• pt,dua dc pes lnduS1rl.ll 

ca¡,.,cit.lt dc • Acc~cuar el 
-òódc u ràdcr • fM i1Ug1T'Il"M dt 
fiqu~"' i <k- llocs int(·m~ciona1 I'OOIPèldóen 
detrel»ll d'i~lgl.lnl.'$ wveis av01nçats 

aQJivit.,.l~ 

Progrés com una 
Ciutallider Declivi ciutat internacional mundi¡¡l 

important 

Opd6no Opció Opció 
deslijada Barcelona 2000 poc probable 
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ESCENARIS ECONÒMICS 

• Fotm:.cloóltt<no~ com a 
dements motors d~ la constant 
rmov;Ki6 i •ptaci6 deJs &ee:lors 
praduc::tius 

• Pes important de Its <'1Clh<ít;11ts 
lozrstiquts 

• fntud.a a 1:1 nov.a cfimendó de les 
acti,•il.lts i infr.atstructures d~ la 
infOtm.Kió 

• Conso!i<bció intrrnacÏ()nóll 
d'.adivitals rdadooades 4\mb ~ 
univlt.nJt:tls, c<x13ftssoS. fires¡ s..lul 

• M;ll'll ~nlmtonl dd pes f'('latiu de la 
indlhtri"- 4\mb mul:;lldons ~doriolb 
com~ pe-r '" \ ' Í;l de la 
formació i b tecnologia 

• Majcw ~nci.1 de la indústria 
<· .. ual.1n.l en t'ls ~~ns de dKisió de 
la polrtk.a eoonòmia 

ESCENARIS SOOALS 

• AlJ!mc-:nt dC' b prop<lfdó dt' sent 
l"'" 011mb un11 inttg.r.~<:íó positiw en 
la SC>Cieta.l 

• Au3ment de la pf'09CH'd6 
d'in,mivants .11mb un diJN dc> major 
convi\tnda 

• Fonnaci6 professiono~l mts ado~ptado~ 
a In ~~itats del sKtor produc:tiu 

• Uni\'ff'Sil:;llts de qu;11lilat qtK' f.11cilitin 
una ild.tpt<ldó contrnw i1 la 
rt:noV<ldó ptrm<~n~t de la $0Cittt~t 

• F<wt hnpub dd eonebemoent 
d'idic'JmH 

• NO\~ ~1\Ubilit"U ptt' ltobat 
N!JPOSIC:S crNtjvu en un m~cat 
bbotill sotmès a anvis 

• Uns tqu1pMnM.ts cuhur.tb 
proporcionals a b Ímpot't~nd.l 
intemil<ional d<t Its cíut;11U 

)4 

83. Com a escenaris econòmics, ens imaginl\'em uns sectors procloct.ius 
renovats i .1mb una capacilal d'adapcació permanenl. per la via de la 
formació i de la tecnologia. Una obertura cap a nous espais d'ocupació 
obtint un ventall de possibilitats més ampli. Una ciutat plenament 
integrada eo els nous esquemes de la societat de la informació. Una 
raonable capacitat de compensar les naturals mutacions que s'han de 
produir en els diferents sectOrS tot procurant un manteniment del pes 
relatiu dc la nos(ra c;apacitat industrial. una bona presència de tot un 
seguit d'activitats en les quals 1:. ciutat té oportunit315 d'!lmbit 
intemadonal. Finalmet\t unJ ma jo( presènct.- de la ind(iwi3 catalana en 
els òtg.1ns de decisió de 13 polítia econòmic-_. dels diCerents nivells de 
l' Adminnlstractó. 

84. Una positi\'a integració de la gent gran i dels immigrants en la societat 
ciutadana cooslitu'iren els primen elements dels escenaris socials 
previstos. la formació. tant professional com uniV('fSi~ria. es veia com 
a factor clau (X.'f a una renovació pcrmant-'Ot de la nOstra societat. 
Tanmatclx;. una~ les nOStres debilitats m{-s uadkionals, el 
eoncíxcmcnl d'idiomes, s'endevh,ava com vn dels re¡xes 3 SUI)e(3t en 
el tn:l.rc d'ur'a intcrnadonalitzadó de lli dutJt. Un mete3t l0bofal 
SOt:mès a Cl)nvis ptolur'ds mereixia tJmbé respostes més sensibles. I, pet 

tlltin,, es pr~·clen uns equipMnents cvltur.~ls amb una import)ncia 
parnl·lela 3 l;t que es volia atorgJr a 8an::elon;J. 

85. En et marc dels escenaris territorials i urbans ens lmaginà\'em la visió 
d'una veritable ciutat regió, ben vertebrad.l en si mateixa • .amb 
Catalunya i amb la seva macroregió. Una ciutat oo tinguessin cabuda 
les noves infraeslructures socials, econòmiques i culturals en un marc 
de serveis publics i privats d'alta quaJitat. 

ESCENARIS TERRITORIAlS URBANS 

• Alt.s estM!cbrds de qu;l!itllt en t'ls 
~ls I els submJnistr.tiJMnts púbUcs 
i priw ts 

• UNI ciul<ll•tqiói)o(n rt lti&-ld" a.mb 
respostes *'if'Ots a IH IM.'t.HSÍiats 

d'h.1bit;ltg.es. de lf.lnsporu I de la 
vida social I t<onllmlca 

• À~<~ «<nòmiCOl d~ 8uct:lon"
~11tb~~~ <1mb Cat;~,lunp i 
rt!dimtmSi(ln.lda pt'f ~uilibta1 t:l ~ 
lt"rritoò amb lo~ ui:M~dó de noos 
pn:t;~eus d' lnfratstlU(tum I 
d';11C1iv\tats produdi~ 

• Unt~ ciutat ~ $it~,~;~da 011mb la 5t\'i1 

macro~ i •mb una p~nda 
ll~tiv:. HI ~.~ d'esped:.l intt:t"èt 
tslr.llt~lc 



' ' IV. EL 11 PLA ESTRATEGIC ECONOMIC I SOCIAL BARCELONA 2000 

El U Pla es:trott~gic econòmic 
i .so6al 8arrelon.'l '2000 

Obje<:11u gener.tJ 

A«enfu:lt I;) 
íncegrOlció de l' fire;¡ dl! 
8.1rcel0fla en 
l'economia 
l.ncetl'load on;¡l per tal 
de gar.wlr·~ el 
ctcixemcoc ~ tcnncs 
dc progrés econòmic, 
$0Ci<al i (!e CjU;di1;)t de 
vid.1 

IV. I . l'OBIECTIU DEL PLA ESTRATÈGIC 

8&. Basant·se en tots ~ls ele ments que s'acaben d'an.alittar, el Comitè 
Executiu del Pla va proposar, com a objooiu d'aquest li Pla, 

Accentuar la integració de l'àrea de Barcelona en 
l'economia internacional per t·al de garantir•nt- l-1 
creixement en tC'rmn de progr~ t'COnòmk , social 
i de qualitat d(' vid<1 

87. Aquest objtctiu general (!s, per tant, un:. COOS('(¡üència <le &es 
possíbililatS que ofereix cl nou entorn mundial que hem ~ou an.:alitunt 
pert>, tamM, és una conscqOènci,... dc Ics noves potend(llítats que 
ofereiJt Barcelona, Poc.cnciallttHs que nei.xen ~I f0t1 impuls iovetSOr del 
Jocs O límpics i dc I'O'plic\ldó de les mesures ¡xevi$1es en el l Pl.1. 

88. 6.ucelon.t, en e l dec;ur$ dels darret$ anys ha modiite.tt la seva fesomia i 
la seva d im ensió. Ha p;)$S.11 d'un d isseny lineal enlom la Diagona l a 

ració circulat que li ha signifiC<ll una radkal transfOftnació 
les seves reladons i vinculacions amb ta tota li tat del seu 

un.1 configu 
pet que fa a 
territori. 

89. A IJ 1fe$;1da, les millofes experiment.ldes en la sev.t connectabilit.11 
ca i de lelecomunicacions-, e n els seus equipameniS externa -físi 

universitaris 
la Fira, en el 
postgrau ... li 
enrere. 

i culturals, en la gestió del seu port, en el desdoblament de 
nou acropot1, la potenciació dels seus ptogramcs de 
atorg~n una di~nsió que t~ poc a V(!UrC en la d'anys 

Mi~ 

Pfotroltna de l)etió ~ 
la qualit.u i eOdènd.l 
de la d uun 

90. Si, ('n bona pdrt, l 'esfOrÇ s'h:. Céntrat enl:a ttansfermadó de la tm3tSC 
rC<'Ion:a, semblava cohercn1 e¡uc.\ ara, e l ll Pla es plantegés, fisiC<'l de Ba 

com aobj 
en les oport 
6t~teelon.;~ .;~ 

aquesM nov 

ooJu &encr-(11, l'aproíitamCt~t d'a<¡ucsta ttaosform .. ció I es lix<-s 
unilats que aquest món glob.'llitl.'ll ofereix a du1.t~ts com l<t 
ctu.JI. Clll<t, en ;)quest senti!. centrM e ls esfOtços a tfJSPJSS<Ir 
;:t dimensió als !lmbits productius de la clut.)L I això, no per 

una vocactó er;ooomici:>~a, que no seria el cas, sinó, per assegur.u el 
progrés econòmic i social dels seus habitanl$. 
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91. La integració del.s sectors productius de l'àrea de Barcelona als mercats 
internacionals s'ha dè veure, per l.anl. oom un ob;ectiu gcn(oral pOSSible 
si s'avanÇ.l per la Unia d'aquest ll l>fa cs.tratègic: a la vt'g.<lda que 
désitjablc si éS ten<."n pr('S('flts léS altres opcions qué s'ofereixen èn 

l'ou::cualiiJt a Ics cíut<ttS. 

92. Ta!ltn.lteix, tots els conceptes QtJe hlc.IOu aqvcst objec1i~1 v,1n fer 
COilSidetM IJ proccdènci..:l d';)Comp.1ny.1r·lo d'un,, missió de qu.'llitJt. Es 
a dir, I;) intem<KionalitJ..lCió de la ciutJt no~ pod1a.;usumir sense que 
c:Js seus set\-eis, públics í privats, no ~i.guessin a l'alt;.lda d' uns 
est.\ndards mrnims. A la vegada, el m.1teix concepte de progrés social 
s'ha de sotmetre als corresponents indicadors de qualital. 

93. Qualital que, sx:r dl"S<:ornptat s'ha de COnsidt•w cOm un clcnu.•nt positiu 
d't~oompanyan\Cnt !)('f a<onseguir la plenitud~ l'ob;cctiu del li Pla 
però, t.lmbó, a la hwcrs.a, com un eiCt'l'lC'Ilt de COSI f'M.'S4'lliu en el cas del 
que s'tmonlcna la no-qoolit.:tt. 

94. QualitJt, però, que no s'ha de consider.u CQM un procés .lbsl:r.)ctc sinó 
que és el resultilt de I' Jplicació d 'una metodologi,l c:onCtet.l que 
procedeix, com la mateixa planif"K:.lCió estralègic.a, del camp de 
l'empresa: el procés de gestió de la qualilal. 

95. Aquesta metodologia s'aplicar:. en el decurs del procés d'implantació 
del Pla des d'una doble perspectiva: la implantació~ (ada una de Jcs 
mesurt.>s, d'acord amb cl proc:és dc gestió de la qualitat. i la impulsió de 
contróh de qualitat en els Sot."CION més n..Jacionats amb aqu<.ostcs 
~urt"5. 

96. Es pretén, fent un pas endavant respecte a l primer Pla, garantir que cada 
mesura, t'O el seu nivell d'implantació, es pugui m<.'Surar amb els 
Córrcs¡X>nt'f\b indicadors .. En l'àpart.11 corréSponcnt a l<1 implantació dè 
lC$ mcsurb ('S dt'Sf.'nvolupar-.\, amb més dcl.tll, :.Qut'Sl <.'òn<'Cf)t('. 

IV.2. CONTINGUT DEL I I PLA ESTRATÈGIC 

97. Amb <Ktut'St objooiu g<.'flcral i amb la missió qu,·llitat de la duta I, el 11 
Pla s'("S(rvCtura amb els Sègüents clcmcn1s: 

COMPROMfS DEL COMITt F;XECUTIU 

CINC LfNIES ESTRATtCIQUES 

DISSET SUBOBJECTIUS 

SEIXANTA·VUIT MESURES 



COMPROMÍS DEL COMITÈ EXECUTIU 

98. Declaració apiovada p<.-'1 Consell General~ l'Associació Pla Eslratègic 
Barcelona 2000 t'!n la seva sessió del 30 dc novembre dc 1994. 

El dl,•2 de,.,.,..,.,. dc 1988, 
,1mb 1.1 constituci6 rkl Consell 
General del Pf.1 EstratètJic 
Econòmic i Social Barcelon.1 2{)()() 
es va iniciar una nova experiência 
dc pl.1nifrcad6 CSlrat~lca urbdna. 
€ls seus principis bàsics d~;'tmpUa 
p.1t1idp.lCi6 instirucion.llt' 
civwd.JtJ~ dcb.ltS tfgorosos ~ 
els PfOCt:SSOS dc ltJt)SfomtJci6 ck: 
recot>omi., 1 de/;¡ soclcw 1 
ptJoritl<lCi6 d'.lCd()()S, ,,.,n pcnnès 
inttoduir un.1 cufwr.l d'.lntlcip.l<:id 
col·lec;tiv.-t c1ue h.1 tingut com .1 

result.ll un nol.lb/e ;1profit.1.ment de 
les oportunitats que s'ofereixen .1 la 
nostra ciutat ;, i.l la vcg¡tda, s'h.1 
convertit en un model per .1 un 

nombre creiA·eru de clt~Utl$ .meu 
del món. 

Dos .1nys més tatrl-el19 de "'-l'f 
de/1990- en aque:st mateix Saló 
de Cent. el Consdl C("'nCtdl dt'l Pla 
Vil {Jf(')CC(/ir a la signattlr.l soltmt'IC 
m.~ r.'lpr&v:Jci6 deli"'·' .mlb el 
compromís d'<J55(>8tlrJr I.J 
imp1Mt<H:i6 de IOli!'SfeS 5eVt'S 

1'1')(.-"SUfCS. 

Amb ell P/.1, IJ ci~JMt de 8.lfcelon.~ 

es va propnsiir -d'•tcord .1mb el seu 
objectiu sener.11- convenir-se en 
una "metròpoli emprenedora 
eurq'H!a, .1mb incidència sobre la 
m.-teroregió oo soogràfïcamcnt sc 

situJ, .1mb wt.l qtMfit.lt de vid,, 
modem.1, soci.1/ment equilibr.Jd.l i 
lort.1ment arrelada a la cultur.t 
mediterrània"'. Si~. no totes kos 
seves mourt•s s'han aplk.tl amb la 
m.1tcix.1 int~nsit.tl., en part;cul.~r !(>s 
dc ('.JrJacr "socl.tl", ~cert que el 
c.anvl de tcnd~rr<,'a dc 1,1 clut.ll 
Cflvt'fS (ut.:t tlr(}\'.:1 clirnensi6 
('('Cilòmico1 1 socl.ll en un conte1ft 
c.mvi.1nt s'h,l protMl. 

A\'lli s'inic;.l un.1 e1ap.1 que ara 
culmin.1 amb la p«.>Sentació d'un 

nou objectiu i d'un coojunt de 
mesures que han de permetre 
refOIÇdr 1,1 projecció de B.:ucciOfw 
cap al S('U futur. 
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Amb iJQV(_'Sl lf f>la t'S prct~n 

"acet'ntutJr la intcgrad6 dt•l '~rt·,-, 

de Barcclorut t"VJ /'('COnomia 
lntt.'ft'IJdOtloll per ~I de garantir ~I 
seu crcb:emcnr crt termes dc 
progr~ OC()()/)mí~ socíJI i dc 
qu.llltat <le vld.l"', iliKò vol dir ut1 

model de cillli.tt p/en;~mem 
integradd .1ts t)()US condiclon,lnts 
d'una ec011omia glob.1f en ht qu.Jf 
1,1 qu.11itat dels ser~~e_;s i 1.-,tomw<:ió 
<Wis recursos hun)olfiS esdel/ellen la 
c/<)u del~ d'una sociew 
CJr<ICI.Ct'ÏU;)diJ pcr un J)r(:ICéf dc 
Cdnvl JX'tnltmcnt, 

Qt.~;1liMt ; fOtm.oci6. pcrò, que 
s'han if,lftk;ul.u Jmb ,1CCkJitS 
imdginatives i connmdenl$ per 
don.1r resposta ,-.dient .lis 
problemes i a les .-.ctu.lCions que 
aquesta m.1teixa societat compon.1 
i que OOC('SSita una ttip/e conduct.l 
d'integroci6 pel que fa als .seus 
clt•metltS ~. ,1ls ve-lls i als 
immí'gr.rnts, com tam~ altres 
dcmetttS ~ maf8lnats per 1.-, 
duJiitl<ICÍÓ sod.JI, ¡JCr Ml 
d',usegur<lr 1.1 scv.l itt<XKpotJCi6 J 

la vida dt.! la ciutat. 

Som plett.tn)('rtl C"'OlSCk'nlS, per 
ran(. qvc ti(J(I('S{J projecció futura 
de BJrcelona ... ,m cop Jssolidi.J ja 
un.1 nova dimensió com a CÍI.ttJt
s'ha de centr,lr, dri), ,l o1UJ;tnent.lr /,) 
capacitat dels seus ciut.-tdans per 
millorar la seva (JU.llitdt de vid.~ i 
ptY Jdaplar·se a /a progressiva 
intern.Jeiondlització dels k-nòmens. 
e<:om:>mics i socials, 
PlY lOt oi:c(), /('S institucions 
membres del Comitè (x('CI.JlJ'u de 
l'Associació Pl<t Estrat~ic 
B.uce/on., 2()()() es 
C()ffespot)$.1bilit:(M •' t'S 

compmmetcn junMmem .lmb les 
181 inslituc;iott$ i pet'50ne5 

membres del Consell (;en.er,ll .1: 
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a) Apottar tots els seus esforços 
i (o/ de les Se\'eS institucions 
per tdl d'JConseguir els 
objooius dt~lu PI,-, eslratègic 
econòmic i sociJl BaredonJ 
2(}()(). lsd dí;: .. JCCetltu~r IJ 

imegr.-tdó de I'Ated de 
8arcelon.1 ool'economid 
internacional pet tal de 
garantir·ne el creixement en 
term<.>S de JN08r& econòmic, 
soci.rl i dt! qualitat de vid.1". 

bJ In iciar des d'ara el pre<~ 
d'ímplant.ld6 dc /('S 68 
mcs~.~rcs del fi Pia estrllt/>sk 
et:OilÒ/ltíc i socl.11 B.uce/OIM 
2()(}(), d'.lC()((/ .'Jmb JJJ)J 

metodologi.-, p.micip.~tiv.t•' 

de compromfs que asseguri 
la m~xin)o"J clicihK:ia en 
.;JQUL'Sta t'lapa bàsica del Pla. 

e} Fomcmar i Htimular la 
posad.l en (tliJfXJ d'un 
Jtlt~ntic pro¡;;Jn)ol dc 
QulJfít,lt TOlJI en tOlS ;)(¡11CIIS 

..... So.t·-~1,_ .. 
~dol c.-r.-.¡,Jt 
r~"·'-•..,.......,:1000 

11-loo. Sr . ...... 0.1 M.o"-
~ ..... .S.olcoU.dft~-· ........ 
l'oc-,Stt,Aiololool~l\~ 

"'--M!.Io c-a..oO'riofJo ~ 
,........_;s_..•~ 

ifo.~a.-....1~ 
$«~,.,.,·"' l.wt~· 
~~., ..... 
to.-. ,.c..w. ,_., ..... 
.,.... ~;;o~ o.lr "-11 C(lo'j(ll(f 4At .. z-r,_. ... ._..... 

l.-., ,.., ..... ""'~I """' 
..._....~~'-••~tr •• .......... 
,.. .......... ~1 ........ 
Vlc>ip< ........ ,_ .. , .... 

..... ,.. . ........... 1tl._ .... 
~.,_....... ... 
~•-.t~o~o•rM<.• 
~~ ..... ""'"'-

St. """' "'-Al..,t~ I s..kt 
S«-.l_ .... u.lolc.....idoo 

~~·~ 
Dt.~ '"t'"'ft Qw. 
~ .... -~ .. "'.,..,_ 
~·--~·a..:~ 

he."'·,....., -.....• ~¡¡,-, 
~ . ..._.....,.,.......... .. 
e.-t<"-,.•r~n. 
··~lt(A)oootl.)oo-111~ ... 

serveis i olCtivit.Hs e5lrJt~ics 
.1mb l'objectiu de com'eftir 
B.lrte/()(l;l en una ciuw de 
qu.11il.lt. 

d) Centrar els es!OtÇOS i l'atenció 
dc l'Associació Pla Estratègic 
B<trc<•kHlit 2000 en el seguiment 
d'aquest procés d'imp/ant.K.ió 
d<'l fi Pla, per tal dc procedir a 
fer•nC l.r C<Htt'<.'dó -com a Pla 
d'JCCió dlnlmic- ('n IJ mesur.J 
qvenoos esdevettimenrs 110 
aconsellin. 

e) Convocar .1mb periodicitJt el 
Consell Cenerdl de I'Msociació 
per tal de dooar compte dc 
l'evolució dels indicadors de 
qualirar del f>la i de lê5 seves 
mcsurCi. 

ó 

.$!., 



' ' CINC UNIES ESTRATEG IQUES I DISSET SUBOB]ECTI US 

OBJECTIV CENEAAL 

99. Per Jconsegulr l'objectiu geneta! del li Pla, el Comitè Executiu va 
aprovar cinc línies estratègiques corn 3. marc on t'S despfegueñ els 
oorresponerns subobjectius i mesures. 

100. 1.3 primer'.> de lt$ lfnles ptetén facilitar el$ proc:essos d'adaptació dels 
sectors econòmics de l 'àrea de Barcelona als rtQutfimcnts de 
l'economi3 h'lem3cional. Per iiÍXÒ, proposa actuacions en els cèlmps 
de la form.1<:ió i dc la tl'(':l'lOklg.ia i de l'cliciència de-ls S('r\•cis pYbltcs i 
ptiv01ts de la ciutat. 

101. L~ segc>na ltnia estratègica é$1a que preveu 1.1 dimensió territorial de 
l'àrea de BarCelona remarcant 1<1 ncccssilat dc dimenston~r·oe les 
:)Ctuacions en aquest lmbil terrltOiial. 

102.1.;) ten:era lfnia esar,ltègica és la que (a referènc ia a 1,1 integració social. 
Es tracta d'avançar propost~ éneàmin.adcs a gcocr<1r respostes 
positives a les noves dem.ul(les d'integrMJó social. De forma especial 
aquesta lfnia conté mesurt-'S que cerquen un aprofitament positiu de la 
tcndèr'ltCia cap .. l'envellimenr de 1,1 pobl.lció, un.a major inregtació 
dels joves a la n<>Mra socielat i i una anticipació a la probl<':màtica dc 
l'cmigrilció com a fenornen en crejxemenL 

Accmtuo., b im~d6 M l '.i~ d~ Baf«<on,:, a~ 
f«ttnnn''i.l inl~cional pt"r UI dt S.~r;mljr·nt' 

t1 cr~l\tll"'tfft ~ l tn'llti <k: progtfs ('«lnobmlc.,. 
iOCial i dto qw.lital dt vid.l 

103. Oe fer, aquestes u~ primer~ Unies cons1itueixen els plans de 
sustentació d'un hipotèt:ic avió que pogués simbolitzar la imatge del 
11 P1a. Sense un equilibri social i uns mecanismes de co~anl 
adaptació de la nostra meclnica productiva, en e l marc d'una :trea 
econòmica ben dimt!flsiooada, difkilml!nt s'aconSf.."guiria l'objectiu 
general del Pla, 

39 



40 

104. Seguint ¡¡mb l't-xemple de l'hiJ)Oiècic: avió, la quarta lfnia es1ra!ègica 
serio) el seu cos, el seu fuscl<ugc. AQuí es J)fetén pot(."'lciar una sèrk! 
d't~ctiviMts econbmiqves que, sense ànim d'exclusió, poden garantir la 
presènci<l de 1,1 ciu tm en ólQl•CSU ?unbils int('rNCionals dc.- rcfCf~ncia. 
la Jogrstio:.. les 3Clivitats relllciOI'I.;'Idcs arnb Ics infracstrueturt-s de la 
informació, i els sectors tclt'Cfon31.S Jrnb 13 Slllut es roosidcn:~rcn trc.'S 

sectors dau en aquest.llrni:.. S'hi afCh>eixer' les possibiliWIS de 
desenvolupar toc tipus d'ac.tivit.11S unÏ\'CtSit.\rk$, com 3 elenlCI'It, en 
aquest cas, groerador d'aC~ivitats i de riqu~l i les potencia11tt.lS d'un 
st-'CtOr turistic que, sens dubte, admet un notable aeixement. Ates<' l-3 
tr.~d!Gió industrial de Barcelona, el manteniment d'una ac:;tlvltat 
iruporUlnt en aqu<.'St Sl'CI.Or es considera, també, un f.lCtor estratègic. 

lOS. La darrer.) i últitn.l línii' -~icion:unent dc l'àrea de Barcelona en 
l'economi;.l imern3cion:.l- setia, com és lbgi(, el timó de l'avió dcl 
nostte exemple. 

I 06. La macroregió de Barcelon;1 --el c:;onjunt de l':.tea: dc les sis ciutats 
(C-ú) és el mercat natural de la ciut.lt. ês. també, el tn;)rC idoni per 
d<-'S<.'f'IVOiupar una sèrie d'acliYilats i de projectes imposslbi('S 
d'imaginar en un entorn de menor dimensió. Un bon t>OSicion..lrnent a 
Europa sembla, evidentment, obvi. Formem pati d'aquest;) regió i com 
a tals compar1im una bona part dels nostres intercanvis c:;ulturJis, 
histbtks i oon)('(cials. 

I Oi. Els països d'A~òca Llatina t.'S considtren, en aquest li Pla, uns 
rel¡uivament nolrS centres d'interès. El St'U «."Vident rxocés dc.
democr;~titUKió, el fe<:lter;-Jn't'nt t."COobrnic que <.'S va coosoJidant mica 
en mic:;a, junt.lment amb ul'!ts f.lcilit;.'ttS dc comunic~ió idiomàtiques, 
fil que es ¡:HJgui f.lènsar en el rclorçamenl d'unes relacions amb l'!ltea 
de 6arcclona. En darrer tci'TilC, el ML'diterrani, i (ooament.llment, els 
~i SOS del nord d' Àiric.\, hdll de Sl'f un dels punts de relerOOda 
impottants pet' a lò.l nostro) ch.rtat. 
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t. Estratègia 1: Facil itar els processos d'adaptació dels sectors econòmics de l'àrea de Barcelona a 
l'economia internacional 

Obiedius 

1.1. REFORÇAR lES ESTRUCTU· 
RES DE FORMACIÓ I DE 
TECNOLOGIA 

Subobjec:tius 

LI. t. Adequ<H l 'es.uucturJ del 
sis.tem.l educatiu ., les ne
cessitats socials i dels seç. 

tors de producció 

1.1.2. Es1imula r ('ls programes 
que facilitin la innovi'ldó 
ll"Cflològica 

MèSUt('$ 

1.1 . 1, 1. lrnplanwr i fer efectius els sf.stemes d'av,lluacíó de qualit¡t en els slsremts fonn:t· 
tlus de la ciutat. 

Indicador: Nombre d'insti tucions que apliquen progr:.mcs de c:ontrol dc 
Qualitat 
Percentatge de cen1.res afec:t.ats. 

1.1 .1.2. O rganlt:tar i tn3s,tenlr grups de treb-.111 lntegr;u.s per representants dels sectors pro· 
duC1lus, de les univetSitats i d'ahres centres d'enseny.1ment, per 1.11 de deteelar els 
d~ficits de l'ormació que té el sis.1em.1 productiu i solucionar·los ampliam l'oferta 
l'orm.uiva. 

lndicaOOr: Constitudó de grups dc lre~ll. 
PcOI)OSAes SOf8ides. 

I. I , 1 ,). Crear (C)I'I$0rcis per al desenvolup.11'nent de l.l formació professio".al 1'1 l'àrea de 
6arçelona, amb la panic;ipació de tots els agents implicats i promo.ure el desenvo
lupament d 'un s is tema educatiu continuat, susceptible d'est.ablir lligams sòlids 
amb el sistema productiu i de relacionar la fofl1lació ocupacional amb la formació 
professional reglada. 

Indicador: N<1mbre de oonwcis cons1itv'11.S. 
Tipus d ';)Ctuacions re.lliU:.Jdes. 
Organismes implk.ats. 
Nombre d'alumnes en ¡xàctiques a les empreses. 

1.1.2.1. Estimular actuacions que generin una nova dimensió de les relacions universitat· 
empresa, amb l'objecUu d 'arribar a un volum wperior en la contractació per 
transf<.•rècit."S de té<nOiogies. 

lndic.ldor: Fac;.turac;ió anu.11 dels centres de transferència de tecnologia. 
Anibar a 15.000 milions de pessetes de contractació l'any 2000. 
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Objeclius 

1.2. MillORAR l 'EFICIÈNCIA 
DElS SERVEIS PÚBLICS 
PRIVATS DE LA CIUTAT 

Subobjeelius 

1.2.1. IntrOduir crileris de qu41.1i· 
tat en els ptincil):lls scrveiJ 
dc~ duun 

1.2.2. Garantir una formació òp
lima dels funcionaris 

Mesures 

1.1.2.1. Atreure òrgans de rectrca o secretaries europe-es, vinculades a dif(!1Cnls l)fc>gra· 
mes de la Unió Europea o d'altrt'S organism<!1 multilaterals. 

Indicador: Nombre de seus SQ(.ials ubicades a l'àrea de Barcelona. 
Nombre d'ac;cions de l)fomoció. 

1.2. 1.1. Crear e ls sistt":mts dc control de qu.alit01t dels serveis dc la ciulOI.t, tot promovent la 
implantació defs corresponent$ plans de qualitat ton les activitaiS més estralègi· 
qu.,_ 

Indicador: Serveis de la ciutat amb control de qualitat. 
Propostes plantejades. 

1.2.1.2. Col·laborar i impulsar la millora de: les infraestructurt.>S judicials. En un primer 
pas, Ics qve fan rcier~nci<J al t~nsil mercantil. 

Indicador: Temps pet a la tramitació d'expedients. 

1.2.2. 1. Potenciar l'Escola d'Administrad6 Pública de Catalunya, donant-li autonomia de 
gestió a través d'un Consell amb participació dels municipis i institucions formati· 
w~s. com a centre (.-'Specia litzat .a atg.aniiZar cursos estables que ga_ranteixin la for· 
mad6 i tl re<:idalge dels funcionaris.. Esu.blir els corresponentS sistemes d'avalua· 
ciO d' t~quesu cursos., 

Indicador: Con~itució del Consell. 
Nombre de funcionaris que han rebut formació. 
Indicadors de quafitat dels cursos • 



l:: Estratègia 11: Articulació econòmico-social de l'àrea de Barcelona 

Objectius 

li, I, OIMEN.SIONAR l ES AC· 
TUACIONS EN El TERRI· 
TORI METROPOLITÀ 

Subobict"tius 

11.1.1. Plantejar les infraeslruc· 
hnes de \'erttbració «:O· 
rMJmica 3 l':.reJ de 6Mce
lo<>a 

U. 1.2. Garantir una major vtr· 
tebradó socfal a l'àrea de 
6arcck>oa 

Mesures 

11.1.1. 1. Donar supor1 a la intcr<omunicui6 de Its comarques de la 2* coron.'\ metropoli ~ 

tana, J tr;wés d'un sistema inte~Yfl()(i;)l de tfOlllSport.s. 

Indicador: Seguiment del projecte. 

11.1.1.2. Estimular la posada en marxa 00 lt$ infraestructures previstes en el Pfa intcrmodtll 
del tran!>port (PITI i la constitudó de I'Autori l"l'lt Única del Tl'ilMporl, 3mb Gai)<1C:I· 
tat ck g{'S.tió econbmic<'l. 

Indicador: Seguiment del programa. 
Inversions realitzades. 

11. 1.1.3. Protegir i amplia r el sistema d't•spais oberts públics metropolitans (especial•"cnl 
les llcrE..os dc rius i parcs naturals) a partir d'una pofílk<l d't~OO:st cegi()n3l dc ptcser· 
vOteió dels recursos naturals i de-la gestió dc riscs. 
Indicador: Superlfc;ie preservada. 

Recursos emprats. 
Programes en inversions i manteniment. 

11.1.2.1. &tablir una otdcquad6 d~ls honr~ de tr.ansport públic a la vid.'l: C:.Jitu r-.11 dc l')• 
rea de- 8ar«lon<l 

Indicador: Horatis. 

11. 1.1.1. Promoure la realitz:a<:ió d'un Pla integral dc dts~nvolupamtnt social per a barris 
a la regió metropolitana 00 8af'(e-lona {Pla de l"tCC('SSi13tS i de CO!tèl'cics. l)ese,,. 

V'Olupament dc potencialitaiS i programes específics pet ;a col·leclius matginals). 

Indicador: Seguiment del procfs. 
Volum de recursos destinats. 
Barris afectats. 
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~ Estratègia lli: Generar una resposta positiva a les noves demandes d'integració social 

Objectius 

111.1. POTENCIAR LA CAPACI· 
TAT DE CREACIÓ DE 
NOUS ESPAIS D'OCUPA· 
CIÓ 

111.'2, APR0F1TAR POSITIVA· 
MENT lA TENDÈNCIA A 
l 'ENVElLIMENT DE LA 
POBLACIÓ 

Subobjeclius 

111.1. 1. Establir mecc.nismes que 
facilitin no\'t:S activitats 
produd.ives i socials, Qué 
a m~ contribueixin a re· 
duir ets clcc:tcs de l'atur 

111.2. 1. Facilitar sel"\•eis assisten· 
dats adients a lt>S nl.'Ce'S-
sitats de la gent gr<~n 

Mesures 

111.1.1.1. Potencia r aclivita t.s: de tipus social, per Ml qve Institucions sense finJiítAII dc 
lu<:re vegin poten<:iades les seves ;;w;ruac:ions en l'àmbil de la prest;1c:ió de sel'\•eis 
pe~sonals. 

Indicador; Nombre d 'institucions. 
Nombre de J)ef"SSnes ocup;tdes en aq~ sectOt. 
ProgrJmes d'3ctlvil('l~. 

111.1 .1.2. Desenvolupar en els vivers d'empreses programes de formació espedfica per 
promoure noves aclivitals econòmiques que afa110reixin la inc:orporaçió labcwal 
i a la vegada estimulin fa creació de qualsevol tipus d'empreses, àdhuc lei coo
peratives susceptibles de dur a terme les activitats. 

lndic<~dor: Nombre de progrtlmes de fortn.lCió. 
Nombre d'eshl(liJnlS. 
Cens de vivers d'empreses. 

111. 1. 1.3. Creaçió, sobte la base del que ja existeix, d'un Observatori Social del Mercat, 
amb funcions de connexió entre oferta i demanda i amb l'objectiu de donar res· 
posta amb rapidesa a les noves situacions del mercat laboral. 

Indicador: Cre.1ció de I'ObsecvJtorL 
Propostes gener<~des des de l'Observatori. 

111.1.1.4. Promoure programes per a l'oferta de llocs de treball de clar contingut social 
per facilitar ocupació a lés persones aturades de llarga durada i evitar la seva 
marginació S<>Cial. 

Indicador: Nombre de llocs de treball oferts. 

111.2.1. 1. Úfganitzar més ptogrames de preparació a la j ubilació durant la vida ad iva. En 
aqu<.-'St.S es fomentaria l'apn~nentatge de l'oci, del treball voluntari i de noves formes 
relàèiònals, associativ\"s i de ~ibilització per a aquesta nova etapa de la vida. 

Indicador: '" 'ombte i relació de ptogtJmes. 
Nombte de persones implicades.. 
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Objectius 

111.3 . II<TEGRAR lES POTEN· 
CIAUTATS OElS JOVES 

Subobjectius 

111.2.2. Revaloració So·d.tl dt la 
ve-11m 

111.3. 1. lncr<.>menlar e l protago~ 
nismt social dt ~ joven· 
tul barcelonina, facililant 
els ean.als perc¡vè pvgui 
fel' una oonltibvció gene
rx:lon\11 lmpon¡¡nt t'l i 
conjunt de la c;;iutadaniil 

Mesures 

111.2. 1.2. Augme·niO!r l'oferta de residències as.'iistides a preus assequibles, tant públiques 
com privades, i els centres de di.a amb sei"Yci de menjador. 

lndíc.1dòr: NQtnbre de 1)3aces. 
Recursos en programes d';ldequació. 
Volum de la dem3nd3 per a noves places. 

111.2.1 .3. Potenciar e ls programes d'eliminació de barreres per (er la ciutat més habitable 
i comunicativa. Eliminar barreres arquitectòniques en els transports i en els 
tarrcrs, potenciant e ls programes ja existents. 

l"di("ador: Nombre d'intervenelo,,s. 
Volum de la in\·ersió. 

111.2.2.1 . Organitzar el voluntariat entre les persones g,...ns, de forma descentralitzada per 
barris, de maoera que puguin col-labofar en diverses iniciatives ciutadanes d'uti· 
litat SOèial. 

Indicador: Nombre d'orgJniu:acions. 
Nombre de persones. 
Tipus d'activil.ats rtalitudes. 

111.3. 1.1. Pròmcxm.~ el voluntariat donant supon a les usodacions sense finalitat de lucre i 
COOiribuint a la rectrca ~fonts de fi nançament privat que pt"rmetin d'enfortir-les. 

Indicador: Nombre de ~.>oluntarls.. 
Activitats que configuren el \'Qiuntariat 

111.3.1.2. Promoore la c reació de mês places de prestlció soda.! i substitutòria a les enti· 
laU públiques i priVildts dc Barctlona. Aquestes places haurien de ser l'embrió 
del nou Sérvd civil en els propers anys. 

Indicador: Nombfe de places. 
Àmbits i sectors on es re.11itzen. 

111.3. 1.3. Afavorir la insC'rci6 sociolaboral dels ;oves a partir de programes i d'ofenes d'o
cupaci-ó csptdfics. 

Indicador: Nombfe de prOSfames. 
Nombre de places ocupades . 



~ Objectiu$ 

111.4. ANTICIPAR UNA RESPOS· 
TA A LA IMMIGRACIÓ 
COM A FENOMEN EN 
CREIXEMENT 

S\lbobje<lius 

111.4.1. Carttntir un clima d'ac· 
ce¡>~ació I de ptesetVKió 
dels drets dels nous ciu· 
ladans ptovinents d'afues 
continenls 

111.4.2. P~re i establir pautes 
de comporta mcn1 i dc n .... 
làdó. qu~ evitin efectes 
dc m;.rgin3ció i ahrcs 
conmctes de cotwivè•'Ci3 

111.4.3. Promoure ut\d cultura tko 
cooptnci6 ;~mb tb P"Ï· 
SOS dtl Ttr(tr Món 

Mtsur ts 

111.4, 1.1. Agilitar t-ls permisos de residència i poss.ibllital de rencWJr·los \tnlcame•'t ;,mb IJ 
cond.ció d'csiJr inscrits en els regisues de l'atur. Fac;llilar els tr~mits buroc~ti<;S 
que díficullcn el reagt\IP,lmenl famill;u, equipMant·los a ¡,, legislació europe;:t en 
JQUest;) m.;ltèria. 

lndiador: Our<~.da déls tràmits buroc::r-.\tics, 
Demandes sol·licitades/,)(.'nnisos concedits. 

111.4. 1.2. Propici3r, després d'un p.eríode tJon.:tble de residèncía, l'exercici del dret de 
f.Ufr.tgi actiu i passiu dels residents est~bles .lles eleccions municipals. 

Indicador: Exercici del d((>t. 
Pcre<.ontalge dels R":Sidcnts o~mb c<~s>acit.at d'e:xeo::id al dl'\'t. 

111.4.2.1 . e.s..ablir un4 plat~forma penn..'l.ntnl de di!lleg i de col·laboració entre administra· 
dó loc-.tl, agents soci:ds, :assoclacio•IS d'lmn1igra.n1s i entitats no go,•ern.amentals 
i establir mec.1nisn1es de conuol de 1.1 contr.1c1~ció. 

Indicador: Constitució de la plataforma. 
PropostC!. sorg.¡dês. 

111.4.2.2. Prog,.,l~ de f<mnació ocu¡~clon~l integrals per .;~ imn1igr.1nts, que incloguin 
1\lnl l'es¡)t('ialit~ció professi<>~lal co•n l'aprenentJige de la llengua i el C()fleixe· 
me•u de 13 societo.u recerwor¡¡. 
Indicador: Nombre de prògram(.'S. 

Nombre de persones <¡OC hi ;.ssistcixen. 

111.4.2.3. Accés 3 l'.t.ssistèncirt S.lnitlria i edue.'l.ti\'a pública per a to-ts els residents a COiltJ• 
Junya, tot evlti~nt -'Ctituds d'enfront<~ ment roJcial. 

Indicador: Percentatge d'immigrants amb assistènc:ia rCSPL"C''C al total. 

111.4.3.1. fomer1tar el suJ)()rt públic als criteris de solid.t.rit .. t econòmic., internacional, 
Jmb 13 ded¡cJdó del 0,7% dels pressupostos de les ;,clministr~ions públiqves de 
l')mbit de 801rcelon.1 ~ tlQU<!$1.:t finaliMt. 

Indicador: QoanliftCaèió actual del prrèéntatgc. 
Nombrt d' inS(itucions que assumeixen cl compromrs. 
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Estratègia IV: Garantir e l desplegament d'una moderna activitat econòmica d'àmbit inte rnacional 

Obj~ctiu:s 

IV. I. ACTIVITATS I INFRAES· 
TRUCTURES VINCULA· 
DES A LA MOBiliTAT, A 
LA LOCfSTICA I A LA OIS· 
TRIBUCIÓ DE MERCADE· 
RIES I DE PERSONES 

Subobjectiu$ 

IV. I. I. lmpuls.ïlt Ur\3 polftic-a de 
formació que f;u;:iliti Iii 
c.:rea<:ió de noves activi· 
tats d'alt valor afegit 

IV,L2. ' ''sistir i aprofundir e n la 
millora de les infraes· 
lructures de transport 

Ml'Sllr~ 

IV.l . l . l . Dissenyar ' executar ''oves activit-ats de f()rmacló integr3l J)('r dona' consist~ncia 
3 l'objectiu d'tsde\•enir una ciul.lt important com a Centre de Distribució del 
Sud d'Euro¡)a. Coord inar·ho (1mb I'AcOf'cl Nacion .. l de formació Continuad.) i 
amb els operadors de.l sectOt. 

Indicador: Pla de formació. 
Nombre dc pcoones aiectadcs. 

IV.1.2.1. El.1bornr un Pla integr;¡l de la logística de n'ercaderiet <1mb 13 ¡Xltlicipoció de 
tocs els sec:tOtS afe<:tJts. 

lndiador: Elaboració ~I Pla. 
Propostes del Pla en fase dc realització. 

IV. I .2.2. Consolidar la lAl. ¡xwtuàña i coordil\tl.r•l:t <Jmb Ics ;)('lÏvit.llS logístiques dd Consorci 
de IJ Zona fi'<'I,C.) de B;lrcelon.a. 

Indicador: Superffcie en funcionament. 
Volum d'activitats que s'hi realiuen. 
volum dc Ics inversions realitza~. 

IV. 1.2.3. O~wolup.1r la ton~ modul••~r de serveis de I'Aeropor1 i la sev.1 àrea dc c~rre. 

ga: h.;mg..lrs, talletS, tn;"lnteniment, <Jtetiog. drJSSJJ')($, setveis fitos.lniwis ... 

Indicador: Tones de càrrega i inS(al·lildons. 
Prograrm d'in\'CrSions. 

IV. 1 .2.4. Donar supo.-t a fes línies d'alt:. veloeil:.t Mon!J)cltcr·8arcelooa·Madrid. 

Indicador: Grau d'avanç del PfOjecle, km de lrnia ... 
Programa d'inversions . 



:s Objectius 

IV.2. ACTIVITATS I INFRAES. 
TRUCTURES RELACIONA· 
DES AMB LA INFORMA· 
CIÓ 

IV.3. CENTRE UNIVERSITARI 

Subobjl'C'Iius 

IV.2 .I. Crur la infrOIC'.Structura 
de la informació 

IV.2.2. Promoure la creà<:ió dc 
serveis d'alt ~Ior afrgit: 
infOtmKió, multimèdia ..• 

IV.2.3. C\lr.lnlir un.1. base forma· 
1ivil adient a les oecessi· 
1aa de les nows tl"Cnolo· 
g.ies i dels S<..-'US USUafiS 

IV.3.1 . Afavorir una malof apa· 
citat dê rt'lndó entre els 
centres dt formació 

M C'SU«'S 

IV.2. 1. 1. Cablejar V~~a de Barcelona per t.ll de J)('rmette la lf¡:U,Smlssfó d'infonnadó de 
forma int<!fa<'tiva. 

Indicador: km de c.a.ble. 
Grau d'ulili1zació de les tl(M.'S infra~ructur~. 

IV.2 .2. 1. Promoure la creació i e l mantcnirntont d'empreses de sen·ti.s m~o~llim~i.a i auclio· 
visuals. 

Indicador : Nombte d'empre$e5. 
Ocupac:.ió. 

IV.2.2.2. Conslituir centres servidors d'infonnacions digitalitzad('S, d'abast intern.i)cional i 
crear emprt.~ generadort."JS dc serveis d'inform.1d6, dcdk:~des <'I 1 .... cteacló i 3 
la distribució, amb cspoeci<'ll <uenció <l la C'feacid de vi\·ets d 'en1preses espec.lalit· 
zadcs en 3quest camp, 

lndic.ldor: Nombre d'empreses. 
Volum de serveis pcestats. 
Ocup.1dó. 

IV.2.2.3. Promoure i atrture empreséS d'abast inttrni'ldonal d<.'dic.lde:s a la distribució 
d'informació. 

111diC<tdor: Nornbc'e d'empreses. 
Volum de serveis. 
Ocup.1ció. 

IV.2.3.1. Estructural una oferta, per part dels centres de forrn.1ció, d'un pr08Jolm<' I>Ct" ior. 
mar 500 professionals t'fi novti teCnologies digii.¡Js eo el pedode dc cinc a•1 Y$, 
asscsur:uu.ne l'insenn~ern en activitiHS t~u·u d'oierta com de dem:md."', 

lndic.ldor: Programes de formació. 
Nombre d'alumnes. 

IV.J . I.I. Estructurar una promoció conjunt;¡ de les S ~,~niversitat& en diferentS parts del 
món. 

lndic.ldor: Nombre d'accions conjuntes. 
Nombre d'e:sh.diants afectats. 
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Objectius 

IV.4. MILLORAR l 'ATRACCIÓ 
DE LA CIUTAT 

S.ubobj& tius 

IV.3.2. Disposar dels e<¡uipa· 
ments d'acollimtnt ~
C("Ss.aris 

IVA. I. Disposar de les infraes· 
tructures d 'acolliment i 
altres dc caràcter cultural 
qut' ntoetssita uM ciutat 
com 6arcelo1'"' amb els 
esa:.\ndards dc dimensió i 
dc <tvalil.lt 

IV.4.2. Acció coordinada enue 
les in~itucions compe
tents, en matèria de 
promoció exterior de la 
ciutat., amb rt<:ursos i 
capacitat ck- gestió 
ndient. 

M tsUrt'$ 

IV.3.1 .2. Donar resposaa ats requisits lingiHstics especffics dels estudiants estr.tngers que 
volen venir 3 B;,rceiona. 

Indicador: Nombre d'estudiantS ~tr.mgers a 8arce-lor,a. 
Percentatge relatiu d'estudiant$ de Barcelona respecte d'ahrcos duttllS. 

IV.3.2.1.Amplí3r I mill()ftlr les re$idències d'estudiant.s:, ptOiessors I r,miverslwls estr.lr'· 
gers. 

Indicador: Plates de r('Sidència. 

IV.4.1,1 . Disposar d'un sistem<"t de gestió íle>clble per a la promoció i la o ptació dc con· 
gretsos I don3r svport al Barcelon3 Convendon 6ufeau con, a ptog.rama de tvris· 
me de Barcelona. 

Indicador: Nombfe dc COngressos. 
Nombte dc congressistes. 
Posició dc Barcelona en el rànquing mundial. 

fV.4.1.2. Co11struir una nova est.'lció marítima. 

Indicador: Sêguirnent de la constlucció. 
Votum dc p:usatge-rs. 
Volum dc tr~nsil m:uítim, 

IV.4 .1.3. Acceler\lr la P<>SJdtl en setYCi de les (l()ves infraestructures cufturalt (inclòs el 
liceu), com il element per incr-ementJr l'éltrllcció de lo ciuklt. 

Indicador: Posada en funcioname-nt. 
Nivell d 'ocvpa.ció d~ les infraestluC1un~s. 
Grau d'<'lv.;mç.tment dels proi«tes culturals. 

IV.4.2.1. Refotçar el Consorci de Turi~ de 8:.rcelon.a, amb ~,~n nivell de recui'SOS supe. 
rior que permeti ¡nsumir funcions amb garo1nties d'èxit, tant per a I;) ptomo<:ió 
turfstica com per 3 la comercial. 

Indicador: Pressvpost 
Nombre de turiStes. 
fndex d'incidèncl¡, econòmic3 en els S('(tOrs COt'I'H!rdals. 



"' N Obif<:tíuJ 

IV.S. IMPULSAR El5 SlCTORS 
RELACIONATS AMB lA 
SALUT 

IV.6. MANTENIMENT OH PES 
OE l'ACTIVITAT PRO· 
OUCTIVA INDUSTRIAL 

Subobítdius 

IVS.I M1lloro).f tes. infraatrv<'
t.urn de "'porl t ~US· 
mtf'lgr ('I ~Ior afq.it 
dol< P<oductes d'>QU<StS ........ 

IV.$.2. Augmentar la demanda 

IV6. I. Donar suport al mant~ni• 

meni dc l'a<1Ual per. de 
l'acli\'Ítilt induñria.l en t l 
conjunt de lt$ rendes 
gener .des al'~r~a «<ni).. 

mi<",) de 8A~ON 

Mesu<es 

IV.S.I .I CtNt bbonlork espeocWit:z~ts en tests de qu.ahtat i d'hofnolot,Kió dt producets 
f;lrtn.K~hct.. o~lun~ntarls i aparells mèchco-sarngn). f.KIIII.o\tll l'a~ M b 
recerco~ pti:lpo~ a ~fos noostres ~ 

lndkodo< -·d·-<SS--.& l.>botatoris. 
Volum de R + O de ~empreses de-l sectof. 

rv.S.2 .1 Po1tndar b omJU~nya 8arttiON Ct":ntrt MWk 

lndlc..-.dor Notnbre de ~dents estr.)ngets. 
Nombfe de centres mèdic;s afiliats. 
npus, d'a~osistència. 

IV.6 .1.1, lteser\'ar l¡>rCHnoure sòl indusi rial i de seNeis rcladon.11 M\b 1,1 rC("Struc:tur;lCió 
de les fnfr,lt.~ruçturcs de connc..>ctabililat metrOpolil,'trM, manlcnlntl~ qu¡¡hflc.lció 
urbJnrshC" dc -,òl industrial a Barcelona en e l 8%. S•mpiUiC,)Ció urb.lnr'itka i 
•dminl\lro~hvd I><'' 1o~t dc promoure adhtílaU «c>nòmic¡ott a l1~n1bll urbl 

lncfic.,dor H«t!iri.'("S de sòl industño~L 
Tem,x de tramitació de permlsos. 
SfoRujment del cens industrial a Barcdona 

rY6.1 .2 . Pl'QPICI.It .l(onk O potdf:S industÑis (AdrrnniS&r.Ció--~lnd.C.)t).~ttONI'5 1 ptf aJ 
tN-nt~ dt l' ocup.ldó i de 'es rende O'~ fOtn\1 t1C>f<-~l. o~ptofundir «t 

Ll \btMiiloll d'un pKit industriat mttrOpOiitl.. 

lnd~Qdor- btudi'S, propostes i rEW~ions sobte ellerrw 
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Estratègia V: Posicionament de l'à rea de Barcelona en l'economia internacional 

Objectius 

V. l. MACROREGIÓ 

Subobiectius 

V. l. l . Enfortir la cohesió territo· 
rlal per tal de crear un 
pol de creixement econò· 
mic fo n a la Mediterrània 
nord-occidental 

Mesures 

V. l . l.l . Acabar els gr~ns eitos vi01 ris ve-rtebradors de la ~ió. L'tiol transvel"$o11, l'eix 
pirinet~ c, l'ei.x del Uobreg.tt i l 'eh~: de l'Ebre· Tolosa. Reforçar la l<..)rxa de ferrocCtr· 
t il teSional i a esc.ll3 de ltl macroregió! impl.lntac::ió del tren d'alia \lelocitat. 

Indicador: km de cam:t~ra . 

km de línia ~rria . 

Nivell d'execució del f)fograrn3 d'inve«ions.. 

V.1.1 .2. Ocsenvoh.1p3r un<~ eslratègi3 aero¡,ortuària conjMta 00S.)d3 en la complemenl.l• 
riecJt dels setveis oferts. Reforçar les lfnies aèries de comunicació intemòl, espe
cialnlent per Jl$ recoueguts nord-sud de la Mediterrània occidentaL 

Indicador: Nombre dc vols regionals.. 
Nombre de 1)3Ss.l.tg,ets. 
Nomb(e i CJr;Kterísliques dels acords cstJb!crts. 

V.l.1.3. C·estió coorclir,ada del fi'Onl portuari a esc::Jfa c.JUtlan.a i de I;¡ macroresió. 

Indicador: Nombre i C<lracterrsciques tk!ls aCO#dS establerts. 
Volum i discribució dc l'activil31 portuària, 

V.1,1.4. tmp11l~r la connect3bilít;~~t dels cquip.'lrnents tecnolbgics I de Itt uni\•ersitats. 

Indicador: Nombre d'acords. 
Nombre de convenis. 

V, l , l.S. Potenciar la conw lidadó dt': la xarxa C·6 . Xai'Xa impulsada pel l Pla i <tuc int(ogra 
Ics ciutats dc: 8tHcclona, Montpeller, Palrna dc M<1llorca. Sar~, Tolosa i 
València. 

Indicador: Projectes en curs sorgits de la xarxa. 
Programes que s'han de desenvolupar. 



~ 
~ Objeclius 

V.2. EUROPA 

V.3. AMÈRICA llATINA 

Subobjectius 

V.2.l. lnctementar Vespecialit· 
zació dc la c iutat en 
branques concretes d 'ac· 
tivital per tal dt dotar•St 
d'un perfil prvpi tn tl 
conte..kt europtu 

V.3.1. Articular una polflic:a de 
cooperació amb Am~rica 

Llatina des de la perspec· 
tiva de Ja ciutat de Barce
lona com a pont amb la 
Unió Europt>a 

Mtwres 

V.2.1. 1. Reforç3r la posició de 6tucelon\l en l'~mbit europeu l, de m;mer.l especial, en 
aqueUs segments de m~lor ;)vJnl.ltge comp.lr.uiu per a Bllrcelona, com són les 
activilats vinculades a centre logfstlc. t'ires i congte$$0$, çentre unl\•ersiwl, ~lut I 
el lideratge de Barcelona en xarxes europees per a la cooperació i l.a transferènci.l 
de tecnologies urbanes. 

V.).1.1.Afavorir els programes d'inttranvi:s comerci-als entJe empreses de Barceloma i 
d'Amèrica Llatina, i donar supon a la Fir;1 de 8arttiOn.il com a agent promotor 
d'intetC:<lnvls. 

Indicador: Missions comercials. 
Volum d'intercanvis. 
Sectors amb major vinculació . 

V.3.1.2. Est<~blir <'l<Ords i progr.unt~s espccíiic:s dc COOI)C'QCÍÓ 01mb ciutats d'Amèfica Llali· 
n¡ per <1 1:. tntnsferència d~ le<nologies 1.nbanes (aprofundint i estenent el model 
del ClOEU). 
Indicador: Nombre d'acOfds de cooperació. 

Ptojectes e n fase de realització. 

V.3 .1.3. Crear, per part de k!s univtrSitats (a t'llanes i ahres C:èntres d'ensênyamènt supt>· 
riot barcelonins, programt1 C'SpedfiC'S de formació adr~ats a Amèrica Llatina. 
amb la vtilitz\lctó dels moderns sistemes de tel('(':omunk:<~c:ions. 
Indicador: Nombre de programes. 

Nombre d't.>studiants. 

V.3.1.4. Consolidar el f)ò)p('r de Barcelona en l'tseudi, la ptoducd6 i la difusió intemadonal 
de les cultures his~niquts {amb particular atenció al S{'('IOr e<htorlal i audMMsuat•. 

lndiudor: Volum dc la distribució dels mitjans audiovisuals a AmèriQ llatin.1. 

V.J.J.S. Promoure la conformació de fundacions i altres activitats de mecena tge que 
donin supóf't a f• activitat d'interCanvi comerèial. 

Indicador: Nombre de fund.xions. 
Nombre de programes. 
Actuacions realitzades. 
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Ob;eclius 

V.4. NORD D'ÀfRICA 

Suhob;ectius 

V -4 I. Poan<ip.u ~Mment en 
~s prost'iU'MS de coope-
nd6 mullibtenl que 
s• estan dissenyant per a a. 
Cona Mecfittrrlnia 

V ... 2. lmpul¡¡r b presèncll 
d'ad ivit.ats producth·es 
d'etnprese$ de Bateelona. 
en OlQllestS paiSOS 

V.4.l. Afò'lvofir els intercanvis 
~ullurals i unh•ersitaris 
.1mb els palSos del nord 
d'Àfrica 

Mtsurts 

v_ .. 1.1 PoiMCt.l.r Ll ~t.) dt consufwrs i~ dt tM-ttf ;a 8oarc:tloN en PfOifol· 
mH dt I.¡ Untó [UIOI)t;a .unb el /t.bgreb • el nord d'Àirlu .. 

lndlado< -dt~ 

f"tow.ameof .amb~ ctJnsbtUC':I()nf de ~tt.ek:IN 

v .... 2.1 Pottnc:Qr , .. fir¡ dt 8arcdona com a ~lafonna de pt'tlft'\ i mllj•~ trnpt~ 

en ek P"tsot ~ Ma~. 

I ndlc>dor· Nombre d' ompn<es. 
Nombro de missions. 
Volum de l'intcrcMvi cometei~l. 

VA .3. I. Augmtntar la l)res~ncl.-. de Oataluny;a en els progrJm~ d'lntcrt.lnvl d'<'1tudiarlts 
prtvlnos en els plans de cooperació bianu.11l Espany.l·Marroc. 

lndlc.,dnr Nombfe dc l)fOf¡r.lmcs. 
N.tuactoos rcaliuadcs. 

V~ .J.2_ Augment;., e-1 pes rtlatiu de Its un~versírau de Cat.-.lunya. ton rtlAd6 ~mb 1<'1 uni· 
\-Mitats dels p¡itOS dtl nord d'Àfrica. 

lndiador Nombre d'acotds interunivenituis. 



V. IMPLANTACIÓ DEL 11 PLA ESTRATÈGIC 

I 

I 
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100. Resulla evident que un pla escr.u ègic urbà no és ni un llibre per poseu 
en un pteslatge ni un treball d'erudició per a una tesi doctoraL Un pla 
estratègic és, essencialment, un pla d'acció. I, com a tal, és -ho hem 
v ist- un conjunt de mesures que tenen una única finalitat : ser 
implantades. 

109. El proc4!s d'imt)lantt~ció del Pla. t'SSent la t.JSc:"a c<~bda l, (os, sens dubte, 
la JXHt més comolexa. Per un Clntó, per la ptòpit~ co1nplexit.lt dc l.a 
tnef,urJ; per un ahre, pel fet que el Pl.l, com " IJI, no té CilP tipus de 
con'IJ)etència sobre els prooossos d'.lplic.lc.ió de les mesures. Pet fi, pel 
tec de la difM:ultat de disposar d'elements de judici (e(aents 
- indicadofs- que permelin un seguiment objectivat de l'e\'olució de la 
mesura. 

l i O. Oes d'un punt de vista metodològic, dones, no resuhava massa fàcil 
aqu('Sta etapa c rueJa I del Pla. I, dc fct, l'expcri~nda adquirida en t'li 
PI<~ així e ns ho vt'll ia a manifestar. La manca d'unS proc~sos lògics i 
d'uns indtcadors objectius ''o pcrtn('ti<'l un seguiment prou óiC\IroU de 
l'es.t(lt d'implant~ctó de les mcsu•cs. 

la proposta 

Sensibilització i compromfs I 
~ 

Octermin.1.Ció d'activitats estratègiques i indicadots del Pla I 
~ 

Implantació Desenvolupament del concepte 
de mesures de Barceloi'WI, ciutat de qualitOtt 

~ ~ 
Rcco•leixcmetll pet Pfi•'t del PJ" a les in.sdtudons i tmp..cscs que 

conllibucixen a la Qualitat i a l'cl'"'tCiència ~la ciutat 

l li. Aquestall.acuna metodoJògica es vol superar miljançant l'ús d'un ahrc 
intrument desenvolupat ('O el si de Ses empn~: la ~ió dc la 
(lualitat. AQuesta mctodoiOgJa ens Sêrà útil a l'hora dc J)OS<lr en marxa 
la mis.sió del Pla: eficiència i Qualitat dc la ciul<ll. 

112. Per t;)nl, l<1 implanMdó del li Pla CStt¡uègic BilrceiO•lól 2(1(X) es ptoposa, 
d'a<:Otd ~mb els principis de g~ió de IJ quJiit.ll 1 an'b vn doble 
eflfocament: 



a) Carantir una implantació eficaç de lt.'S mesures què int(!grén el li Pla. 

b) Carantir la qualitat de les activitats i dcls St..'CtOrS relaciOnats amb les 
difcrt'Ots m~.-surt.'S del Pla a fi dc COntribuir a r~fOf(<H la missió 
<tualitn de la ciutJt. 

113. El modcl de scstió dc ,., <tvalitat <~t>lit.lt ól l Pla cstrt'lt~fc sembla filOible 
pel fet de poder dispos3f dels clcmeni.S b~si<S necess.11is: uns 
resull.lw'i•'dic.;)(lors que mesur.u¡tn I ;~ SJtisí.lcció dels clte.us i de les 
i~itucions pels mateixos resultats del Pla, uns .-.ge.us que han de 
facilitar el canvi i que poden ser les mateixes institucions del Comit~ 
Executiu deJ Pla, i unes responsabilitats concretes que s'hauran 
d'atribuir a aquelles persones que accepl..uan lid<.>tar la g<.-'Stió dels 
processos que han de faci litar el canvi. ~a dir: lid<.'fatge, participació, 
proc~sos. orientació al c-Jicnt i mesura dels resultats. 

114. En tota 3<1VCSl<l <.1<'P3 d 'implanltleió dcl Pla al, per Wnt. rem<'lte<lr 1;'1 
imJ)ort~ndJ d'un<J p3Qul,l ciJv: el C<J•Wi. El Pl,l i IJ sevJ lnlpl;~ntació 

s'h3n de prevture com un procés de canvi. Oe c.mvi d'algun;) sltu.lció 
que gener¡¡ determin.;~ts problemes o de la qu.)l es podria ueure molt 
més profit amb l'adopció d'un.1 sèfie de mesures determin.1des. 

El model de la S"" tió de la qualitat aplicat 
al Pla estratègic 

INOICAOORS/ 
ftfSULTATS 

Sallsfacdó dels ehems 

t 
S."'tM.w:ció de lC!) 

lmlitue~ 

t 
Resubous del l>la 

t 
Resoltats globals 

AGENTS RESPOZ...'SABILnATS 

Clients feed·b.Kk dels cltef'lts 

t t 
~lt' pt-1 P.ll1ici~ió/Gestió de 

ean,•i pr(IC)!SSO$ i pt~no 

t t 
Comitè Extcudu Plans ()9er.ulus I ges~M1 

t de canvi 

t lnshtucloos en 
el C<~nvi Udetdtge i estt~tèg.ia 

Els paral·lelismes 
• Ude~ dels arts nivells 

• P<~rticiPKió 

• Proc:es$0:1. I Coo¡)('r-~ 

• Orientació client 

• Mt.-wr;~ dc ''-"ultab. 
Anhllsl basad-3 en d.ldes 

• Comht' Ex«utiu ~im 
responsoilile de~ uJSII!uçiC)IJS 
representatives de Barcelona 

• 200 instiWCions de l;a ciutilt 

• Aceioos del Pl:a impU(¡uen diverses 
lnstitudoos 

• ()f)Cnt.1dó <~ls ciU1;)(i.lns i 
instl!ucions de Ll CJutat 

• lndte.rsdek processos del flt1 
"'$1r.t1~ 

• lnd.cadors dels processos 
~r-d1~ d('.., (iutdl 
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Proi)(JoSta dt procés d'implantació 
de Its mtsurts 

Acord sobre la definidó de 
la mesura 

~ 
I Elecció ins1itució líder I 

~ 
(_Sek"Cció membrl'S dc l'equip I 

~ 
I Constitució de l'equip I 

~ 
Funcionamtnl de l 'ec¡uip 

(lO mesos ml xim) 

~ 
I Conclusions i balM (: I 
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V.l. LA IMPLANTACIÓ DE LES MESURES DEl li PLA 

V, l,1, Se:n$ibilitnció i compromís 

11 S. El procés es pos.1 en m:trxil .;¡ p.1r1ir d'una I.Jsc:a prèvi3 de 
soosibilitució i de comprom&.l,a sensibilit7....Ció es v,l dur., terme 
mitjall(',ant la prescoladó, amb el correspon~! deb.11, d'unJ sèrie 
d'experiències dutes a terme pel Pon de B.arcelon.1, Renfe, Cia. Roca 
Radiadors i Teneo amb e ls memlxes del Comi!è Executiu pt'esidil per 
l'akalde de Sarcelona. El compromis insti tucional d'utilitzar la 
n~todotOgi<l de la 8'-'Stió de qualitat qut.>dà rcilt.>ct.it en els par.\grafs b) i 
e} de la declara<ió-compromis del Comitè E.xeG~tiu que va ser 
ólJ)tOvi)d.l pel Co•'SCII GCOCI".ll del Pla en I;~ seva sessió del .lO dc 
novembre de 1994. ~sJ dir, el compro•nts que vJ <'CO•np;tnyJr I<' 
m31eix.(l Jprov<Kió del 11 PIJ. 

V.1.2. lnid del proc~ d'im¡>lanl'adó de lt's mcsurtos 

11 6. El segon p.1s va consistir en la priotitt:~c ió d 'u''" sèrie dc •ncsu(es del 
Pl;,t Olmb la fi.nalil.lt de <:onccntr.;lr els ~lort;os d';)O)f'd amb vn 
CJiend..u i factïbfe que evité$ excessives dispers.ions I c:.rregues de 
ueball d urant el ptocé$. ba dir, el c;riteri de priOthzac.ió no va ser la 
majof o menot' importància de la mesura sinó la C.liMÓtOll de 1reb.1ll 
def mateix Comitè Executiu. En aquest sentit se seleccionaren 29 de les 
G8 mesures del Pla com a priofilàries per posar en m.1.rx.a en el decurs 
dcl 1995. El proc~ tOt;~ I de la implantació, amb aquest calendari, 
seria, per tan1 d'uns dos Olnys i mig. 

117. A partir d'aquests passos previs, s'inici~ el veritable procés de 1.1 
inlplant.adó de tes mesures d'acord amb el segOent esquema: 

11 8. Els dos primerS r>unts d't~qucst ('S(IUCma, acord sobre la del'inició de la 
mesur<t i t ll"Cdó institució Udt r, s' inidcn des dcf mateix Comitè 
Executiu del Pla Jmb l'e laborotció d'ull<~ fiw que coot6 els següents 
ólp.Jfl;ilS: 

Problema,, resoldre. Q uina f$ l;,t silu;)Ció que es pretén modificòlr, per 
què causa problemes o per què es podri.l millorar. Aquesla é$ una 
prt>gunta no sempre fkil de respondre ni d'arribar a una entesa 
comuna i consensuada. l es paraules no signil"tquen el mateix per a 
tothom i, per tant. és absolutament rellevant arrib.u a un acord 
definitiu sobre el probk'mil real que t.'S vol resoldre amb una 
dctcrminada mesura. O' altra b.ind.1, tampoc tot<.>S Jcs mesures, quan 
$'aproven, no tenen cl nivell dc «H''crcdó qu<! s'exigeix per a la S<.'Va 
¡)()SI(.orior implantació. Per cxt'fllplc, la mt.'Wra 1.2.1.1 " Crear d s 
s.istcn'cs de cow ol de <1valiiJt d<.'"ls scr ... cis dc l.a dutat • tò t promovcn1 
IJ impl,lnt:.ció de ls corresponents pli.\ns de qualit,u <'•' I-cs t~C1Mt..'l tS m(-s 
esu.uègiques ... " necessit.wa u nJ defi nició 1n(-s ocvro1dJ en et sentit dc 
determinaren quins sectOts s'haviJ d'tw:hJ3r prtotit~tiJmeiU i què es 
volia dir amb "activitats ~ratègiques". 



O bject ius de 111 me$Ur0l. C,ll, Mmbé, 1enir beo d\'US i assumilS els 
di(etenls objeçlius que es poden assolir amb l'aplic.lció de cad.1 una 
de les meso~. Seguin! amb el m;ueix exemple del parlgrotf <Interior. 
s'acord.\ que la mesura tenia ues grans ob;ectlus: I. ldentific.u els 
serveis de la ciutat i la preferència dels usuaris per tal de procedir a la 
seva ordenació. 2. Elaborar uns quadres d'indicadors per de!inir els 
~àndards de qualit.11 de cada un d'aquests setVeis. 3. Proposar els 
manuals dc gt_>stió i els controls dels indicad01s (identificar agents, 
analilzar normes Cl(istents. establir pades amb els agt>n!s dels 

setWis ... t. 

Con1posició ideal dels agents iml)li('au. Es tr(ICta dc fer ur'l<'l prir'I1Cra 
JprolCill1JCtó de (JUh1S són els o.lgCrHS O les ii1Stitvcions qu<' ~o.ldcn 
impticalS Jmb els processos de 1.- lmplantJció de c.:.da mesur.1. Poden 
ser reptesenran1s d'associ.lc;ions de consvmidots, de les universiMlS, de 
1'1\dmininstr.lciólocal, autonbmic.l o central, dels sindicats, de les 
emprese$ ... 

lnstitud6 que lidera. ;\qUL"Sl és un dels compromisos fonalrrwntdls 
d'aqutostà t."'apa. Es tracta que el COmitè Executiu proposi una persona 
que, C:òm a lidcr, t'S rt>ipons..~bilitzi del dt.OS<.•twoluf)<lment de ld mesura. 
de conduir f' e<tui¡) a lfa ... b de tot el procés d'impl<'lntadó de la 
mcsum, dc comunk-.lr els seus prógrC~:.OS a I'O(ic:irltl de COófdin..c:ió 
dcl PIJ. AQuest.l tasca compta, també, amb la figur.~ d'un fadlilador, 
<¡ve és l'enc-arregJt 1nés d ifeC(Jf'nt·nt irn¡)!kJl Jmb la conducció de 
l'equip, el seguin1e11t metodològic, el d isseny i I'JC01npliment dels 
Otdres del dia i de g.uantir els mitj.)ns ne«esSMis per J les reunions de 
l'equip. 

Indicadors. ls una ptoposu. indic.ltivJ i inicial del Co«litè bccutiu 
$Obre els possJbles lndic.xlors 3 ~1tllltzar per ..li seguin1enl de l'aplicadó 
de les mesures. L'equip de lfeball ser-' l'enc,wegi)l de dOrlJr·los mai<M' 
concreció. 

Sectors i activitats vinculats. Es tracta d'establir una re4ació dels 
St.l(:'tOrs que podèn estar més relacionats amb l'ilmbit d'aquesta mesura 
¡X'f' tal dc treballar el segon compf'Omis de l'etapa de la implantació: 
"garanlir la qualitat dc lc.>s activitats i dds St.'CtOrS vinculats amb el Pla 
¡>et Ml de rclor(<'lr la missió c¡ualltèlt del Pla"'. 

Clients . Es prct6r1 determil\o')r <¡uh1s sóo, o ¡><>den ser, els principals 
clients o benef<IMis de la impiMtolCió de la mesura. 

119. D'acord amb ;KJuesl.l íitx.l·pc~a del Comitè Executiu i amb 
f':K:ceptació del Udef de cada mesur.l, el segUen! p.lS consisteix ja a 
constiluir els equips de treb.1ll i a definir-ne el funcion.1.men1. 

V. I.J . f uncionament dels l"quips 

120. Amb la metodologia utilitzada els equips de treball esde\-enen els 
elcmeni.S bàsics de la parlicipació col·lectiva en la implicació de la 
posada en marxa dc les m<.'Sures i en la validació de les solucions 
adol)ta<lcs. 

59 



60 

121. P~r crear un t'Quip dc treball es té en compte: a) la complexitat del 
tema. Amb una mt.--surct molt directa i amb molts pocs <~gents impfic.tiS 
no \•al l<l pena constituir un e<¡uip de trebàll; b} informació diS¡X"fSol. 

Call.1 cooperació de Ics 1~ i institucions vinc:ul<'ldt.~ per tdl dc 
rtunir el m~xim d'iníormació nect"S~riJ per emprendre ell)f<x:és de la 
implacU3Ctó. 

122. Oe lillasc::a dels equips de treball s'hJ d'esperJr: .;t) I'JJ)()I1Jció 
d'ex-periències, opinions i informaciQnS diverses; b) l'an.\li$i de la 
siluació basada en fets i d<M:Ies; e) una proposla de solucions; dl una 
propos1.1 de pla d'implantació, i e) una proposta de com cal mewrar el 
funcionament de la ~ura aplicada. 

123. ta tasc.'l del!> equips de treball (.'S pot <'lè<lbar de dif~rcnt(') mancr<--'S: <J} 

amb unes recomanacions; b) amb 13 impfantaci6 parcial d'algunes dc 
Ics tCC:Oill31\3cions; C) 3mb 13 im¡>IJnl<'lc-ió dc 1<-S recc>maclJcions. 

124. Pet f;)CiliMr l.a t3!SC'·' dels equips de 1re0011 es compca amb l' .:tssistèncb 
tècnica d'uns expens en gestió de l.l qualitat que s'encarreguen de l.l 
form.1ció dels particip.1n1s en els equips i del seguimenl de les reunions. 

125. les regles b.\siques dels membres de l'equip són: prendre les decisions 
per consens, ser conscients de la confldeocialitat d'alguns dels temes, 
escollar. pR!J)arar les reunions, ser puntuals, estar oberts a noves idees, 
avaluar les sessions ... 

126. lo~ durada del treball dels <•quips tècni<s s'ha <ostablt'f1 en sis nl('SOS, E!> 
CQnsidcrt'l que 3mb .J(lVl"St <-spai de tetn¡>S ha d'h<'WCr estat possible 
.nsolii els obiectivs (¡ue s'haviecl¡)rQI)()S,ll. 

V.2. MISSIÓ BARCELONA, CIUTAT DE QUALITAT 

127. Com s'ha expUc-at, la missió Barcelona, ciutat de qualitat acompany.1 
l'objt.'Ctiv gtne:ral deli! Pla com un referent eons~ant en el senti1 que no 
sc~ possible assolir ul\3 rn.'ljOr prt'Sènèi<l ~ cfs cs¡)olis internacionals 
sense <iu<' 13 Qut~littu imprcsni lòtes les o)Cijvitatl> de-la ciutat. I, 
òbvian'ICnt, .'IQuCSUl missió està tacnbé ... ;,,cui..OO dif('('tJn'ICnt .Jlòl $CS(lnil 

J):)rt del m.:ttelx objecdu gcncl<'l qu;~n es diu "per gJr;lnlir el creixement 
de la ciut.ll en termes de progrés econòmic", scx:l.ll l de quo)!itotl de vM:I:t." 



Oesenvolup.)r el CQn«'',te 
''Barcelo•1a, ciut.lt de qualii:Jt" 

Desenvolupament del 
conctpte 

108:uct-lon.a, ciutat dt qualitat_.. 

~ 
Oetermin3ció d'<'lctivil:l.ts i 

sectors reladonats 

~ 
Pactes per impulsar plans de 

qualitat i indic¡dorS 

~ 
S<"guimenl i 
avaluació 

128. No s'ha d'oblid.u la complexitat de dur a terme aquest;) ml$$ió. Cal, 
pet tant, definir un Pfograma de treball que (aci factible l'inici del 
¡>tocés entès, en aquest c.-ts, com el desplegament d 'una cultur.~ de 
qualitat que s'ha d'anar estenent per tots els sectors i institucions dc 1,1 
d utal. En aquest sentit, el que es ¡>fttén és definir la taca d'oli inicial. 

129. La definició dc pt'f on comcnç.1r ~va dl•cidir a JMr1ir del procés 
d'implantació ck le5 mesur<-'S. JJ s'ha vi:st que en !('S fitxes 
eotrcspoocnts a cad3 l•na s'estableixen tt'lacions de S("étors o 3Ctivitats 
refo:tcfon<tdes <'tmb el problcm<'l que es ¡)(t'tén resoldre o <'1mb la situ<ldó 
que es precén c;.1nviar. 

130. Determinats aquests sectors, es tractarà d'entrar en c:.onl.lcte amb les 
empreses, institucions i associíKions que Ics representin per tal que, 
conjuntament s'estableixin pactes encaminats a estimular eJs plans de 
quali1<1t en el major nombre possible d'empreses i inscitucions. Quines 
norm("S dc (luàlil3t exisccixtn en el st'ètor, com s'adapta el que ;a 
exisleht J les necessiMts CSI>l"CíflQu("S de lt.·s empreses. quines 
311emati\'es hi h<t, <1uh's són els indic;)(lors més adiet~ts i com s'han 
d'estJbllt, si és possible, els n-.ecomis.nleS dc la COf'1~11C0-1 acreditació. 

IJ 1. El Pla es propos.1 (;¡c;iliw el proc:é$ est3blim els nexes de col·l3boració 
enlre les empreses i les instilucions que constÍiveixen l'oiertJ fOtmJtiva 
i exper1a en l'aplic~ió de plans de qu.llit.ll i IJ demand.l que es detivi 
d'aquesta acció del Pla. 

Vol millor .. la quallat de la 
seva ciutat? 

Ara pot fer-ho 
..... __ '""_ ..... ,_, __ .. _._ ... __ 

.. -,.,. ... ~..,.._~ ...... _ .... .,_.,__ .. _...'""........_.... ___ , __ ... _ .. __ . __ ...., __ .---·-
·"'--"" c. ..... _ .. _,_ 

I f ........ . 
" ;:::::~:: -----· ·-· ....... ___ ......... - ........................ ...::. 
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VI. Institucions i persones que han elaborat e l 11 Pla estratègic 
econòmic i social Barcelona 2000 

Vl.1. CONSELL GENERAL 

Plt'$idM.I·: 

Pasqua.l ,\i.'lrolgJ~II 

Akalde de B.'ltcel~ 

\-d<H>ts: 
Jo;)rt Clos 
l'l'im('r tin~m d'alc.11ck 
AIU!\I~nt e~ Oi.III'CI:Iona 

Antoni Nevt 
I'Tes.dent de &.1 C1rnbt0l de Còll'ler(. 
lndGsu!;a I N~;ó de B:lfl:ei()M 

Jo¡,n Molins 
Prnidrnt del O:!ldc d'Ecoooml.a 

Alftitd Cl-eiTOI!nt~ 
~r«o1ñ Ct"nt~l ck la Unió Sindical 
de Comi~m ()tlf('f\'$ del 6;ar<:clonès 

C.lrttt POOJo, 
Oeleg.¡t Especi.:.l de I'Est.lt ;d Con~i 
de la Zon.t fr.atiC.'l de 8.lrtelon.t 

Jostp Uuts Jc.n·~ 
~t del Comltè Exetutiu de l.a 
flr.t de 8.uceloo.' 

Jo;tnR~II 

President del !=oment del Treb.lll 
Nd(ion¡,l 

)00\n BlarK'h 
Vlcepri.'!Sident exe<ut iu de I.¡ 
M;moomu1\it.ll de Mul'lk:ipi~ de l' Àre.., 
Mectopol 1t.lna de a.uwl~ 

Jostp ,\iuflné 
President del Pon de Baroeloo.l 

Josep M . À I\-.UCt. 

Secrtt.lri ~,11 dc 1.1 Unió Cene-r.1l 
de T~1lladors d'l' Clt<~lunya 

AntOI'Ii Ca.parr6f 
fteaoc de l.l Universlt.lot de Ba~lon3 

Membres: 

UufsAtm<1 
Aet"()p011 dc B~na 
1\¡;tncio,~ EH. S.A. 
Agrup.,dó dto F lllwic:Mt~ dc Cimen! dc 
(.)l.llun)'ol 
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~dón de CM.<itructores de Obr.u 
de La Ptovlnc~ de B~a 
Agwpament de Bodguen I 
Comcrdanude Cltalunya 
Algoes de 8;'JlCelol\.l 
A¡quebisbat de Barcelona 
1\socladón de Campings y Clud;sdes 
dc Vac.ciones de la Provinda de 
B.arcclon~ 

Asoci.adón de tndu~rialot'$ de PfJsdcM 
dc Catalunya 
Asoci.adón ~ Transitarios Expedidores 
l t14cmacioflall!S y Asiml fados de 
B.lrcclona 
Asoc;lación tndu~rial Textil del Ptoc:eso 
Algo<lon«o 
Asociación Mu ltiS«'orial de 
Exi)O(I.xlorcs dc útalunya 
Asociadón N,¡donaJ de lndusttfas 
Elcc:ltónic<Js 
Associació Catalana de •'~tues 
d'Accidcfltsdc Treball 
Associació Ca4alana d' A~cles de 
Vi..ltgc!S 
Associació C<Jtalana d'Empreses de 
J,ltdint'l'ia 
Associació (O)taJana d'Empmses de 
Tt.tnSPOfl dt' Mefc.'ltleries. 
Assodació ~Línies Aèfies 
As6odacló de Promo«ors-ConstruetOtS 
d'Edificis de 8ateelon:1 
As.soclacló En1pres.1tial (Olt.tl.lona ~ 
Pubfk:¡tat 
Associació Espanyol.- de RobOek-a 
As:sod<Jcló lndependene de 10\'l"S 
Empresaris de Cat.ltuny.t 
Associació pet a les Naclones Unides a 
Espanya 
Ateneu Barcelonès 
Avl.lCO 
Avui 
B.lllC Ca•aJà de CIM1t 
B.lnc de l.;l Pelita 1 MitjaN Empresa 
Banc de Sabadell 
Banc d'Europa 
Banca Catal<lna 
Banc<~ Nazioflale dellDvoro 
Banco Atl$ncko 
Banco Bllbao-VIzcay.l., S.A. 
tlanco b:terlot de Es~ 
B.lnco Hispano Ametkano 
B.lnco Espaflol de crodito, SA 
6.;lfCCion.t AOiva. SA. 
Barcclona C~fltro t.~ !ICo 
lost•p M, Bric:o~ll 
C.1hca d'Estalvis de Cataluny.1 

Clix.l ct'E$1.\Ivi~ i PenSiQn) ~ 
Barcelooa 
C1tmu.t Of"..:i.,l cko Contr.~ti~~~~ de 
Otw.aJ PUbUc-.as de c.u.,lui'\:1 
Clrte.u DioetoSan.a 
C.'lt.ll:ll'lol d'lniei.lli\'t$, S.A. 
Clulul\y.a fU.dio 
Centre C.'lt.ll:t de P1ospec:tiva 
C«~tre ~ Ctkul de S11~U. S.A. 
C«~cre d•Estudis de f'l:~ninc~ 
Cet~lre d'Estudis, Debats i lerhilies 
Coolre dlnfom'l.lciól Oocun'!Ctlt:IC:ió 
t nlem.tdon:~k t1 Bareelona 
Centre b:cutSiOI'Itst.l de aualunya 
Centro de Estudlos y Asesor.~mle,,¡o 

MH.llúf8ko 
Centro Esp.J¡I\ol de Pl.hticos 
Club d' Nnlcs de la: unesco de 
Barcelona 
Coi·IE>.&J de CO«edors de Co•net( de 
Barcelona 
Col·lesJ de f .lm'1.1Cêutic::s de I .a 
ProY'IncL, de 6.1rcelon:. 
Col·legi de Pedod'dtef de C.a1o~luny.1 
Col·legf d'A,).1telladofs f Nqutte<l6 
Tècnics de Barcelona 
Col·leg, d'A~iteaes de Ou.,tuny., 
Cot.le;si d'Economts«-'S dc C;ataluny<~ 
Cot.lq;j d'Enginyers Industrials dc 
C'lt.lfuny.a 
Col·lqp Oiw:i.1l dc OodOtS i llkencLlts 
t'A Filosof".;¡ i U•Cirt'S i C~ics <k 
C.lt.llunya 
Cot.lesi or,ç;.,¡ dc M~ de 
6~n.a i PtOvfnci;a 
Col·lf11i Oitet.,l de f'i.iOOicgs dc 
cuatunyot 
Col·lesi Of.ci.ll de Qurmics: de 
C.u.'llunya 
Col·legi or.c;i.11 d'Agent~ dc&,, 
Propietat lmmob.t¡_.>¡ri., de IJ.tr«-lono:t i 
l'tòVif'M!i.1 
Col·legj Of'w:i.,l d'Agents i 
Comt»iontsres de Ou.-nes de 
Barcelona 
CoHegj Or.ci:al d"Engin)'('l'$ dc Ymins. 
C.1nals i Ports de C1t.1lun~ 
Constoll Conwc.11 del Bo:ti)( Uobt~ 
Consell de Cf('mh: dc <;ome~ de 
B:a.~na 
Conse-ll dc l:a ICV.'4:niUI de Dol~<:elono:t 
CoriSell Soci.ll ~ L1 Vni~it.1t dc 
B:wcdon,, 
Consell ~iot d'ln~ig.Ki()n:S 
CietlliflllfUé' 
Consotti ckol Gr.ln "11.\\lre ckollict:u 



ltw.:C~ 
~ Al'*:lniO Oi.v ~ .. 

-~' O~Mdltow 

[n"" 
(I('OI.a d'Alt¡ D1t«CIÓ' Administr<ldó, 
S.A 
(Kol.l ~pt"f'c>t d'Nimin l')lrol(:ió i 
Dlrec:c 10 d'ltllt)t~ 
bcul'l.t (I~ A(l!nlnl'ilt.lclón de Empres.lS 
de o .. ttttona 
(urop.J PI'H~ d~ Cil'lalunya, SA 
hdl'fOI(IÓ <Ito CooptoJ;ltiws ~ TrdHII 
1\Moc._,C cito C.-1..-lun'r'.t 
ffdtf«t6 dt Gtfmñ .. Deull.diK. 
......... Al~ 
fcdtt'.:i6dtSocWG~S~ 
l_...Mt .. C~<l 
ff'dt.t.td6cf 1\t.,.loktQnti * WutJ clt 
s ......... 
f edet.tetó (mpt'f'Wifl.)l ('".au.lan.a 
d'Autolr•~ dt Vi~ 
Fcdcr<KIÓ (nlpt't"Uri.:.l Cawlan.1 del 
S«:W Qutmlc-
l l'def.K~ l'r<Wincl.lll R<Wonal dc 
r raM¡)I)f'h <kl 8;tf(t'lol\,l 
~t!'def.Któn dtllnt.kl.ldr;. E~lriJin 

~ 1.1 (OftW\K(IÓI'I 

FC"dtto~ttón €Co--t 
r.wr.ac~Mtwt~dt-~ -... ~ 
renoc.wnh ... ~--dir 
C,.t..turry, 
r utt'l.h fllorKM dt C~lvnY<\. S.A. 
I und.K-6 a.rt('ton¡ Ptomoci6 
Fund.M.tó 8(0 
fund.Któ C.trltt> p, i Sunyer 
Fund.ctó Ctrc"" d'f:conomla 
f\lti(I...Ctó (Ml 

I ui'I(IJI(;ó S.lrd.) f .unol 
t undJ< 16 f oro IN'" lot lnnova66n Social 
fund.Któn M•I'Ó 

Fud:lol Club ~KtioN 
C.-s ""L'U.al: SOG. SA 

CmN • r""""'. lbfoo..-s' s.nibn ............ 
C.....dtC..-
CMml etr 1ft. M!'lllnt"\ .. la Conf«c:t6 

dtB.tlt.~ 
C.ter~li d"td•ton dl-CauJuny.l 
Grt"nl d"llott"l\ ~ fbr«ION 
G•L'n"'li d" tndt.hmf'S Cr)f!QUI'S de 
fMt(c•lon.ot 
Cn"'tl• J'JoYinc IJI de Oi)lriOO"idots 
d'Ahflll~WI.M:iO dt'8.11(('iqn,l 

GtfffliiO dt f .lbrte•nt~ dt Equ•pos, 
Ac:tlftCif~ y Ñ«.~Mbeol p..lQ b _ .... 
c;mww, '""' ....... (il'lpi<"SMios clt 
~. fllf"tU. 8MuloN ~ 
e-.o 

ç..,.S.. 
~leu. SA 
Hllllfotflrctrtc•. ~.a. SA 
lbtft.l.l'~~dt t~ SA 
....... úül> .. Coopo<
~ICJIN 

ln"•tvt Cuat:t dfo Tecnolosi-1 
ln~•lvt CMaU1 ~ Conwm 

ln!o4itul dt' Jl."( t'IOI<>s;Jo\ del ia 
COthlruu 10 dl: (.ll.lluny.t 
ln~•tut d'(Je;~o~ll¡at<:a de C.Molluny;¡ 
ln~l4ut d" (Mudi"\ -.wc.roex>hC.lm 
IM\Idut etr ~UdOl Superion ~ f(mptt"SOt 

IMhM cti'~•U4 
ft.l ..,. ~er AI'UirS*K ......_._ 
btWIOdrLI~f..._ 
lntl,. ,... .. k!Nol de (tnplfo 
)Owo ('Mnbfl dl'~ 

Juwk••' P-11.1 
lntif l.K .tflt 
}OM'! lul~ Ló¡;;N 8ulla 
1\ÑOnlluc:ch(•ltl 
[ lllt")l lluch 
Ton.t M o\\.l'iCatt>l'l.lS 
Mtoldot Ma.ru 
.-.Y~Pt.tf'K ~ IM!II!Ut 
loWf'(...OO, dt Atw,etcin.rniOI ór 
........... SA. 

"'......,.er~ Cottwtç. ~ 
- Dolowo<oO--·-Aibfrt 'Wr ..AK 
~ lui't Mult\ol 
.Jo,lqu•m cJto. N;Mbl 
VIC'<'n( Ollí.'t 
Orft<ó C.lt.ll.\ 
~nl)ln<' AA•t0•\01'1"1 de Correus I 
Tt!~r.lfs 
()rx.anll.tcldn NacloNI dt Cj,egos 
r.,.~~<~~« 
P.ttt f«~ drt V;¡IJ,k 
~U i Mol....,.. l~ dto (.wJunv.
P'fomociiOM Ec~ L.oals.. SA _M ..... s.loiiM .............. 
QdioMir.....,. 
IUdio ,......IONol d'(~· 
Albt-rl R~(ok (:.;t\M'Ia(La 

Rtl.tl (.lubdí" l'ol dt lbttelon.t 
Rcl.al AcMikn!.11 (Ito Ciències í Ans de 
tl.1ttti(Wiot 
Hc:i..tl Ac.-!l'ml.l de Mcdicln.l 
Rt'-'1 Autombbl I Club dl' C"YIUft"Y<l 
(~WIC~ 

Gl.lt'l'...., Ru~.ot 

"'*"" S,....,buft:lll) 
SocitUI MunK115»1 et~· 
~'-SA 

SocttUI R«:1on dto .. Bots.~ dt \hkws 
dt-SA 
"k ld6!w.t dt l,.,.... SA 
-l-.SA 
ll.llftl90!1't MriJOP(li!Um de ~ 
lNk 1ruM 
tur~ dt B.-t'lona 
Unió C.l4al~ d'f"iOse>itlb 
Unió ti'Adob,ulots de Ca1alunya 
Unió P.Won.ll Mt.'l<'ll·k"iJ8lca 
Un~' C ,,,,.,_. ... ,de [ntid~ 
Ast.""r,ldot.-, y C.lptt.th.c.ICi6n 
Un·~"""t .. l AuiOnotna dt 8J,~eelon.l 
Uno~•~ Pulotkna de c.ca~uny,. 
~MV•IIh , ....... _ 
V1.2. COMITt EJCKUTIU 

~l(i('fll 

Fr .. nCt'~ R:I\'Ct'IIÓS 
Otl~l 00 l'.lk .. ldC' 

""""""" .· 
...._5«6 
~~d"[~ l(mpme ··-·-c..tlt Cblfth 

"-""-.... c.mb«ldt 
Comf'f'C;,Ind..n1~ i ~dr-
a. ........ 

C•rln 1tKCIUf"lt 
\\>Co~l dcl Ctfck> d'[coooml.l 

Vkffl( Tnn-,lt,) 
5Kfddtl de Rel.l(.ion., lnu•rudotl;tl\ deo 
Iol Unió $tl'l(ll(';a.J dt Ccti'IISfoions 
a.-dtlb<-

........... 
D.ftoci<W ....,.,,. drl ~ dt LI 
ZoNrr..nc•dt~ 

....... c.b..¡. 
OltOOOI ¡eton("foiil dl' LI flf,¡ de 
6.-r«bla 

r~n l'ujol 
Sa~.ll i ~., ..... fQmC'nl dtl 
rrt-t:NII N.iCiolwl 

A,.r SiMol<o 
<À'f'N .... ~~""de 
MYtlktplt. t ÀIN lo~iUN dr 

""" ....... 
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fosf,pMunM 
Presldcnl del PM. de 8aroekmll 

lulto Vi ll:¡corti\ 
St'Cn.'loari Nad()fl.,l de I• Unió Gener•! 
~ Trtb.lllac~ 

MatU P.arell.lda 
Represent.lnt de la Unll't't'Sital de 
B<ltet"l~ 

Fr.anCd<" Sanl.le!oln;t 
Coordin~ gentoròll 

Joan Campr('ciÓS 
Cootdin~ ~junc 

Manu~l de Fom 
Expert • Assessor 

V1.3. OFICINA DE 
COORDINACIÓ DEL PLA 
ESTRATÈGIC 

CO()f'(lirJM.ior [rei'M.'f91 
Fr.tn«'SC S;llltii(<.JN 

Cocxdm.tdot ,l(i,unr 
Joan C.ampredós 

Asfesso/1 tkll'rOgr.ttJl.ltk !J't.!SIÍÓ tle 
QCJJiitdt 

Josep Roi3 
Meril>:ell Cha\'e$ 

Vl.4. COMISSIONS lÍCNIQUES 

Comissió Tècnica núm. I 
Recul'$0$ humans, fom,adó i 
\'Índet: òl rnb cl mercat laboral 

Presldem: 
lose9 M, Puig S:lleU.-.s. 
President del ConseU Socldl de ld 
Unhot'tSitat de &rcelona 

Seci«o~ri: 
Oò~vld Parceri:s.l:s 
OifE'Ctor general de I'Esool,. d'Ait.l 
OiiC'(C::ió i /ldministr.Kió (EAI)¡\) 

....,¡,.,, 
M. luts.l e~ L'I ~iv.) 
Agrup.xi\6 de Fabdcan1s de Cament de 
Ciltillunya 

ÀngC"Is Resines Crws 
Ajunt.lmtonl de &.lt«I()Oia - Àrea 
d'Edue.lCi6 

lotdi Torroella Sans 
Ajuntament de 8.lrcelona - Àmb~ de 
Bencsc¡u Soc:i.ll 

Adolt'o M(lrMO i Soln~lno 
Ajunt."lrnent de ll:ipoUet 

AnM M, Espon;~ I Ruiz 
A»>Ci.lcióCòlt.ll.ln;,t d' Em¡>fl'S('S ~ 
J.ardineri:. 

Joon Sllrrkt Henogs 
Msocladó Independent de joves 

Empres.aris dt Clt.llunya (Al JEC) 

S;t.n~i.lgo Touin Puig 
AsSO<LlCió lndepcnd('nl de I<M..'$ 
Emprt$-lrb de C'ltoduny.a (AIJEO 

Antoruo C<lbau 
Avi.Kión y Con'lefdo, S.A. Ii\\IV\CO) 

JoW M. Zal,,l;a U•ibe 
B<lr< AU:.n1ic 

JOI'dl f():r Mori'I'IO 

Banco B1lb;w) VitC.ty.l 

Fina JartfJe 
Barttlona Auiva. SA. 

Ot•olina. Oniol:t 
8areelooa ACIIva, S.A. 

Francesc hlgueras i Rusc.alleda 
c ... nm oo Ü)m('fÇ, t~Qlwla 1 
N.'l~~t'Jt<l<:ió de B<lr«'lonó.l 

Josep Maixenchs I Aguur 
Cenue Calawnç - Escob Pia de Satrill 

CNid.ld C.uda ~nchez 
Q_ontro dc &tOOios y Asesoramicnto 
hi(.ot.11Uf8i<o tCco'lml 

Ang-..1 Acl!!do C.arb-111~ 
Centro N.lC.on.ll de form.lCión 
~don.1l 

Te!rCS.l Ferret i Oomingo 
Cól·legi de Ooc:tOrS i t.li<:en<:i.llts en 
Filosof~.A i Lleues i en Cíêi'I('Jes de 
C.ar.alunya 

Jordi Pi !\ol 
Cof.lesi dC" qvrmio <k Catalunya 

Al(R\do V,;,-,a dd Cam¡)() 
Coi..Jegi 00 Quimia de Cat.alunya 

Jcsós Alv;ftt>z R.abaNI 
Cof.lt'S) d'konombtes d..- Ca.tollonya 

~ain6n C,rri&• i $Jif)C'f.t' 
Col·l~ d'Enginyers tndustiials de 
C.atilhJft)'a 

eu:l Cot(lo 

Cof.l(<$i O('!(~ I dc P,.icòlc:ss dc 
O.uttuny<l 

M. P<1u Goru:i~z Cc1tne-z 
Col·lesJ OfiCi.ll de PskòltgS de 
ütalunya 

01&1 PiZIK.¡O F~ 
Col·l'-'81 Ofici.'~ I dt.- PiiOOit!<S~ dt 
C.at.alunya 

Ró.lfael Basconcs 
Comi$sionS Obreres 

Jo;~~ im ~Jo(eu i A.ymu 
Confe<k.'f<lció dC' Comerç dC' Cacaluny<'l 

Ros.~ M. Serr.1no 
Coniederòldó d-.. Comerç de Cat/lluny o~~ 

frtlncesc Castellana I Arc>.g.all 
ConSl-41 CoiTWirc:;;~~l def S.lilC Uobreg.u 

Ros,¡ M. Se.t"f'IO 
Coosetl de (tremis de Cometç i Sem:.-is 
de B;ucelona 

O.vid Ak'mòlny Guïll"món 
Oireçt,vt;(IMuhori.'l ptr a l 
Deserwulup.IJI"N.'<nl de ll."l 
O~nltl!oldons 

lluis M. Pu[9és 
Esc:ob Sul)("fiOf d'Administració 1 
()!recció d'EmprC'SCS (ESAO() 

Mi&uel Ang.tl Saigi Crnu 
Escola Tècnico~ Supe.ior cf'Ettgitl)'ff'i 
lnduscri.tl$ de 8at«'kkna 



k»n lli~ S¡l'lmllrtf 

l ~- Unl\'lt'f\ll!).ri.t d.(nRinyers 
1Kn.c.~ 

Vlefflç fk))(h SM~ 
t.Kur&a ck Admfnlstrxión de Empres.t~ 
ck• tLuwbu tF.AO 

AJfOMO { f'bt\Jn l)i.L.( 

&tt.ltl• dt A(lnwnbttx.ón de E~ 
d< 8.w<tloN !fMI 

Jowp f""'*""' I Mfló 
tC'df.t-.-:-6 dr Coopc.;~~wn dt ~ 
~t.~~dtC..ulunr• 

C.tle HuM.H P~squl« 
r C"dtr;)(ló ~ C~ls de Oet:.all•stes ~ 
Pn;>du(l('\ Al!mrnUltl1(f~rJm} 

Jowp S.ll\·,1rl" l J•,m,l 
Fedef.KIIO <k< Socwt.l« Af'lbnimtf 
l.Jboi'J~ if~lic) 

~ z..p.¡.u 1 font ,.,.ió (""'""'t.lf ~ 
er,...~·~ 

c..nr. rbfM..o 
f Ol'rC'f'll dd T !t'Nil N.l(:ii)NI 

l]('n,•t Ca~ Pilllart.~ 
roo, roun.Któ 

ENk: Corom•n.l~ 
fund.tc:.O Ctttlt d'lconom.a 

fOK'I> M Sud~ 
Fund.tc.ló rn\l>t,..._ll Cil'I~Ci.l 

~ ~n Stm,-'<1.1 C01nak 
C...~•l •I.N dc> Co1eaJu~ -
CoordlnJ!CIÓ 'kmiOIWI i SfRunU 
Soci>~ 

tc«fl \lmahçJi 
~~~t!tul Vlt.llh dt> Tt'CMiógia 

Josep M (~¡Uti.IS I Ausló 

lmtihíl dl- Tecool~l.- df 1.1 Conswc:ció 
dc- C•l.-luny;~ iflEO 

.....,uwAtv~l 
"""""ctt-..1 .. -d<r
Cilstl 

M.Jt41~'111~ WOjO TOOf'CIIla 
ln~CituiO NIICIOI'I.II de Empi<'O 

Jo,1c¡ulm Mlll.tn I Akl;' ct 
}OIIt! c .. nlbt• cJt 8;U~1 

f'"'<' r ....,-.llftd¡, • ~ 
Ptobl.l j Ml!j.)N ("'Pf("W dfo ú'"'luny.l 
4P~tt'lí.'() 

AIIX"J1 tói)N I S.llwiter 
l'toll UI I M!ljaM (..,fl.ol de C.at.llvny;a 

lfilll'n«) 

.lord• ,.u;tt Bttroc.al 
IUdiO ~IOnOll d'~ de 

C.UUOV• N.,t--Scc ..... (-~ ............ kd< 
TUI'WM I)N(I 

Albtr1 fkt'iqut6 Bby 
Tt,l~)O(I'S ,\it-'lropoli'ans de 8~ 

Gulll('tme> fluc·no llencl:c 
Unió Jl,MtOI'I.IIA.\tl.tlol(¡q;ica 

Ml-"'c.klr Mol~ Brunec 
Uni'Ytf1U AulòncH'Iw de 8.-.::f'kln.l 

Comiu ió Tknica nóm. 2 
Pottnd acló del paper de la. 
ind,i! 4rlill: $C('Ion achaals, nous 
stCIOI"f I dlfu5ió lec~ògia. 

-f,Mifll Ro. 
C:i*P dfoll)rp.-."~ dr Pol~ia 
[(onbrnlt., I I ~ruc:tur.-. f«H''bn'lic.à 

Mund~l de~ Uni\~ii.U e~ &r«!lotl,)¡ 

Mt't11i(~•4; 

$efxl C.ura1Cdn 
~rut'lolfló dt- fOlbnc.anb de Ci~ dc
Co~~.tl""l~ 

(NI( ()111 .I Queta~ 

~· lb«if'toN.-ÑN 
~-

t"<'INino Corb.1tho 
AJun!.lll\t'"l de I t~lvl.-lt:t de 
llobt~l 

................... 
- ... s-, .... .,. J.lobooop 

~ ...... 
A'«lXiólrodtptod~•• dr Pvft 
r ,..~'"'ctto úl.aluny.a 

lotdl Me« ,l(l(of 

AlO 

An!onto C"l),lU 
A\'l.tetón y (Of'l'ltfCio, S.A r.Avi.-co) 
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losé Ramón Ba'llues Sc.wa 
Banco Bilboo Vizcaya- 8BV 

lo-an S.1l.1s Orotco 
6.1~011.1 Aaiv.l, S.A. 

JO«f/ Angusco i L.llrnbr.mo 
Barcelona Tecnologia 

Joan Gvilet 
UM)i.¡i1, S.A. 

Humbert So\1\ll GMcia 
Qlóc., d'ESI.)Ivis de Cat.,luny.l 

J..<\Ml.l 60fdon.-u Aluj., 
C.ln)br,l C)flci.ll & Contr.atliSI<'J 
d'Obres de Cou.-lul'll'a 

Joan Carboncll BrulX 
Cltó.ll;ln.¡a d'ln ició.ltl\~, S.A., 

Ft.:u~esc Ur.lti(I'IC 
Cet~tre úcur~IOOist.• dc C.ll;Jiuny.i 

Allgcl Henoosdi;J Pérez 
(('fltro do &.udlos y Asesorilmlento 
Mctalútg.ico tCNm.) 

l)ere ,\~rUi\ò C.xk>n.a 
Cen::le d'EroMM&.l 

Andreu tv\Orill.h 
Col·lt>gi d'Econoodstes dc Coat.duny., 

V,¡ICOII ~h Rost .. ! 
Coi·I<'W d'Economistts de Cat.llvny;) 

Roamól'l C.1rrig.l ¡. S."'IJ(.'f.l$ 
Col-leg; d'Engln1-ers ''~rials de 
Glt.llunya 

Luis Mac¡uc:d.1 C..uó.l 
Còl·lt'l;i d'Fnsin)'(.~ lnd!IS(ri;als de 
C1t.1funya 

Carles M.lrlflle'Z·Mò'IR( Agell 
Col·lcgi d"Engin)'t'JS Industrials de 
C...Whmya 

fu.ln ¡\~nuet NietO tb.1nc•<C 
Col·le&s (rEt~gln1'i!'l11•'ICiustriA1 ~ (k• 
C.uaJunya 

loan (Oll'f'IPilnya Més 
Col•kogi d'En~i n)'(.'f'5 lndu!olri<lls dc 
C"'t.1Juny-' 

looff Pll\ol 
Col·lcg.i de C)u(mks dc Cataluny.-. 

Jesús Puyuelo C.di.aoo 
Col-legJ de Qufn1lcs de C:tl.ltunya 

M, Àngels Martrnez: 1 CMt(!lls 
Comissions ~res 

1\M.;:! fl.'mo\ntk>r i B(H1and.1 
Consell (O!'I\olrc~l del B:ux Llob1eg.u 

Josep Ramon San4ol.alla 
Consell dc Gremis de Ccwne-rç I Sefve-ls 
dc: U.lf(('lona 

~~~~ Mlr.wlllles i lorr.l$ 
Consell Sopeflor d'ln\'t'Sir.g.KIOM 
CietUfiques 

VfdCII' Çnlh¡;.o.~r St-guro.~ 
Cubie, St1vti~ ltoc:nolbpc,. 

Juan Ylt.j) Badia 
~zCopiSJ 

RdlTlQI1 Mtl!oPQ'AS IJo!,ch 

EWO(.~ Tèenie.' Su(M'fiOt d'lngifY)'t"fl 
h'ldustri.:lls de Ten ,15SJI 

Manuel C'.ll\oo Cita 
Escuda de Admini:stf.ldón de E~es.as 
dc! Ba¡çl,'lon;J IEAEl 

JOstp EMalell.; i ¡\t,elich 
rOOctaotió dc COOI)<"rnti'~ dc Trcb.11l 
A))()(i.ll (lt- CaJ.tlun)•,, 

,loJn Atv.uez I Torr-as 
Federoció [lllpresarlal C.ualana 
d' Autotraosport dc Vi.rs 

,IO.ltt Pu)ol 
fomem deJ 'freb.tll N.w:i~l 

JOS(>p M. Suris 
Full{l;,cló fmprcsa i Ci~ncla 

Armando Roj.l!.< Alr-i" 
(;..liii"J')' ~locel 

JOtdi Concjos 
Cencrnlit.lt dc c.-c ... h,my,l -Consc:ll('fió.l 
d'h.dúsrri.t i E1w:r¡;ia 

Joon Afbalges 
Comissió lnt~rt.lmc.>nt.ll de 
Rcc:e«:.t i Innovació Tecnològica
~nt:rnlit.ll de Có.llaluny¡, 

Anloni Vil¡¡ C.u.as 
Crupo Prodesf.arma 

Albeft Roig 
Institut Catal/I de 'f('(!oolagi:. 

Miquel 8arceM 
Institut Catalll de Tecnolosl.a 

tueo~~s Atio~~s 

ln~itut C 1t.llll dd Con5um 
Ar'lton M. Cl!èt.oa 
tnstltul ~ T('(!nolosla e~ l.1 COSIIltucció 
(ITEO 

l~re C.1n.1ls C.abiro 
Institut d'Est.1dJstit:~ de C.1taluny.a 

Jo,ln Roure 
Institut d'Estudis Superiors dc I'Enlt)tt>Sa 
(l ts(j 

Ja"mt P .ldtó$ f namor .ldo 
Institut Espailol (!(! A.r1.1lr"as 
fln~nderos 

VidOf ()omfi'IIJ.UC1. 

ln!('JV.III. S.A. 

Jo,l n P.lrJ~I M,u{,, 
~ncC'lfnunitat do!! o\\unkl¡)ÍS de I'Àte.l 
M(otropolltan.a de Bateelolli'l 

Dolors Roig Cln;~ls 
¡\t;ancomunitat dt' Municipis dc I'Area 
MciiOPOiitan.a de U.ucdofli'l 

Oriol Riu:,; C.amP" 
M.lncotnunitat cito MunKil)h ck¡ I'Àn:<~ 
Merl'OI)Oflt.lfl,) de BillteiOr\.'1 

Daniel Quer 
p-.,~rt T«noiOgit: dcl \l¡¡ll('s 

S:anti.).8.0 8.tlk!str Can.1h 
f,)rlrl Popular 

llvls R~t Tortori«:i 
P.111it Po¡wi.Jr 

JOSep lgnolsJ JOrdi M.1jM'I 
I"Ctil.a I Mlejan.t Em¡wes..t de Còlt.-lutly,) 
(Pimec• 

JooquimC;unp;u\¡ i Cane 
Pet it~ i Mitjó.IN [~ dt (.;'lt;Jiuny.c 
(Pim..-..ç. 

Josep M. R.woocós $.)," .. ,1'l.uioa 
Proslnsa 

jQ,1c¡ulm Otl\'t.'f;lS Crau 
Sedi1i 



~ M . Can.~~fs 
Tclcofónka de [spal\¡1, S.A. 

Manurf Hcrn.'in<lcz CriMn 
Unió P .1tron"l il.ic.ot.ll •1\i:fSi<;a 

Rolf T;¡rrJch Siegel 
Univers¡I¡U de Ba~a 

Arman<lo Villòlmil 
Univeorsit.).t ~ 6.J~a 

Comissió Tècnia núm. 3 
PromQció exterior dC' 8:.rcC'Jona i 
infraestructures dt suport 

Ph':Sidel'tl: 
)oan Bl.lnch 
Vic~t e.x«utlu de l.l 
M;)rtc;omunitat dc Municl¡>is dc l' Àre,l 
Mclropolit.ln..l ck- U..lrcelona 

S«m.wi: 
Manuel L~Jde\.id 
Àmbit d' Ecoooml.1 I Empreses de 
l' Ajt.mt;)rncnt de Barcelon.l 

Men~: 

Alfonso de Alfonso 
Acro¡)Qr1 dc 6.lrcclon., 

Albert f>étéL Ncwcll 
Agtncla Efe, S..A. 

$4.'f'J9 Y rrascón 
Agrupació de Fbic.mb dc Cin...,.nt dc 
(.)lalunyo'l 

fo;ln P<~rceriSJ 

1\gtuPo'lment de eo.;guers I 
Comtrtianes dc C~alunya 

l>edro Gr.-.u 
Ngoes de à.ltre~ona. 

Antoni Colstelfs I Our,¡n 
A;t.~nt~mcnt dl- Barcelona
()(-¡).lrlilnlf.'flt <t'útudis i Progt~m.Kió 

Ricatd F.lyOS i MOlec 
1\junl.lment de &rcel~ .. À/ea 
d'Urb.lnlsme 

[mil i:mo Mom i 1..;\l)t;Jd.¡ 

A.juntM>oent dc Ripolkot 

luls Tejedor 
AJunl.aiTI(!m dc-I Ptat de Uobn.-s.u 

Clòria Poal M.);rcet 

As.sodncló CuhutaJ 1 Esponivot de I;¡ 
Vll.a Olrmpk.a 

Pasqt.~allabcrni~ 

A»ot:i...ció Cult1.1ra.l i bpottiva dc l.a 
Vil..\ Olimp~ 

MiqtJ(!I 00 ~ 
As.sod;Kió de Unies A~tes 

lo$4., Murano 
A~:rció de lfni('l Aèrie1 

Salvadof Culllermo Vl~a 
Associació de Promocoo Consetuctors 
d'(dif'icis de 6il1Cdona 

f().ln ,I.Unut'l Ttixidc)C' Ró(:il 

As.soclacló de f'I'OI'I'IOO)fS ConMrua011 

d'Edificis de 6/lla.'lof\J 

Antonio C.ab.lu 
Avi~ión y COITiefCio, S.A. (Avi.co) 

lavirr Alvohelt 
Avl.-dón y (OO"M..'f(iO, S.A. (Avi~O) 

Xavief F arrlols. 
&na Ca•~l.lna 

1oS4!- A. Aet'billo 
S..rcelonoa Rt"gional 

Mò!ur tci Rovir.1 CaSI).l5 
C.unbrJ OOd.1l de Conter(', lndUAri.a 1 
Nil~cló de- 8.1rcelon.l 

R.af<ll..-1 Romc.-ro fcmll'l(l('z 
c,,mbrn Ofki.al dc (;om(o:rç, lnd(l~ri.a i 
Nil\'èg.ldó de B.arc:tlon.,t 

losé Antooto Oi:u: S.lbl\0\'il 
Centre de Oleu I de Sab.ack>JI, S.A. 

Conmd Sl.ançh i Fors 
Cen«re Ex(l.QiMi"'' d~ Çott.tluny., 

toan Brune. I Maurf 
Centre lnteroadooal de Prems.:a de 
&tt~Ciona 

Erncst Sèrr.l i R.IVC'nt~ 
Centrt lntegr;¡l de Men::aderiC'$ i 
AOMI.llS Log,islic¡ut"S. S.A. (CI~Nls.ll 

M.ari.¡ (nc:.arf\Jdó Calvo en 
Col•&egi de F.¡rm~èulics dc l.l 
Vr0\4nd .. el<> 6.1m:lona 

l~:n~ $t_.,r .. i AmenS'tJo'l 
O>l·legi d'An:¡uit«<t'S de C~t.'ll unyJ 

~oser Es.eve i ()(6 

Col-legi d 'Ecooombles de C.valunya 

6em.udioo P .J.fdo del Rio 
Cot.legi d'Enginyer~ de C:..mins. (.Jno111 

1 ""'' Rili\'IÒo Carrl8-'l í $.\pet.U 
Col·legi d'Englnyt'ts Industrial~ de 
C.1t.llurty.) 

Josep M. Rovim R..1gyé 

O>l·legj d'Engin)~ hwlustrial$ dl! 
C.lt.llunya 

l"is .\\o1qucd.l Colrdil 
C<>l·l(.'$i d'EnKinycrslnd~ntri;)ls dc 
C.1t.1furtyd 

Ramón Seg.lrr.1 Seg,lrr.1 
Col-legi Olldal d'Agenti I 
Comis.slool:stes de Duanes 

lordi·Enric Cur1ó 
Q)m¡»i(ltiS Obr~ 

Miquel An&el fr.1ile \l\llagrJS.1 
Confedetadó de Coml!f(' de C.)lalunyJ 

Mic¡ucl Angcl Ftaile Villagr.rsa 
Consell de CremrS de Comefç I SerYels 
de Barcelon<l 

X.1vier Coll 
Consell de CretnK de Cc'>mNÇ i ~IVC!i$ 
de Safcclonot 

EnricCrws 
O,,nwn. S.A. 

Raf~ N.ldal f.lt!~.l$ 
El Peflód.co 

Joon M. Big<as 5t'ff.JIIor'8'1 
Entitat ¡\o\('tropolit.ln.¡ ~I Tr.mspol1 

Pclil)") ii.Unincz i B:rulu:t 
Endtal MetropolítiiN del Yr,¡nspon 

Rob!Cn Totnabell 
úcola S..pcrior d'AdrniniMració 
d' fmp~~'S ftSADEI 

forge trig.lr.~y Ca.rdo~ 
Escuel.a de AdnllniStr.lción de Etll¡)téS.lJ 
de B.ltOO&ona tEAO 
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JGM'p C..htao I loll\'do 
f«<tr•l61~~ 
~ ..... _ ... _ 
a.mon k.aldl Clwcdn 
IC'I'I"'C.aml 'Wtropold .:k-~ 

Mall' { .lbtt.l)-1 

f-lr.l d~ llllrctlc>nol 

t ll'mulo l.lrumbe 
fQI'(I(>r.ldtol Tft'1>.1U N.telon.ll 

Jo;an \'\t..lu 
f(WMrlt <Itt T~l Nlt:ie:nll 

s,,v.ckw P'wol l Sem 
fCIIIIfll"*) • ~ r 
Con~~~ SA. 

~ ( .. wh I Rubtt'S 
f UlbcJI Club R~tt:f'lona 

AIMMI<Io lloja'l .\k,)l 

C.-lk>ty I laet., 

AlbM Or Jlt'IOf\.1 

(Mn.¡ ci"tolth cir 8~ 

Ju;{1) P.~~ttN Torft'llol 
HlidrOL-Iktn(:.l dt- CJ,t.tluny.l, S.A. 

..,,,,,(leK 
l i~ Cia." 

Ouol Ntl lo 
IMI!IUI d'(\tudt\ Mtotropoltt.ln$ de ........... 
·-s.llnl lnllAIIII crr~• ~ dtl'tttlpm.l 
llUll 

Jo!d! {Anoll~ 
ln\ttlUI d'r. u:udls Supenors de I'EMI)h!SJ 

(U Sl I 

Vktol Oorn(n¡;Ut'l 
lnl<w•l. S.A. 

,lo.ln f' arp.al Matú 
,\WntelmUI'IIUI dto MtJNC:.pl$ dt 1' ~ol .._.. .................. 

)Ordi ~\.WIIIÓI ~ 

Metc---·~· ...._SA. ... -
Jotd~PI41Soleor 
Mont~! d'~ PUbl¡ques. lr~s 
I ComunlcM:kll'" 

Alfon' llodrf¡tUt•l ~)'filgul't 
Moll~y. S.A 

ffoln(fK úst,W,.r i DoloSOO 
Nntll, A(PA 

,...n Po~iCU.ll Pultt 
l1.tf1111~>UI~r 

Antonlo (0Jrçl.l Çon~ 
11 .lf1ll l)c)j)IJI.U 

(moiiiO Ruiz Pneto 
P..ntt j)cpuiM 

fr411'1lonc ()ut'~' .. i kr\!Jn 
..... 41 1 MtCI-'1'11. f~ dto ~un~·ol 
!l~mK1 

lloll'lloOO Vllil ¡ ~ 
Ptth,l I Mll¡.ln,, [m¡>t6it de G.-<t1UM)'o1 

Wlnt«l 

AllM'rt Stn~ 
f't.l t(orrttori.ll Mecropofrll de Cac.atuny.-

-~ .... ............. 
A.w<-.. 
Soctoi'UI [ ~ d' AUIOIII'llbbds dt> 
lur"""' !SfATJ 

tl.ln• Ciuu;~ 
lt'lrolónJt .a dc t "J);li\J, S.A. 

[mill l.ó¡X'~ 8.lilòtl 
,,,.,tWQffl Metropohla.M de Ba~elona 

Comissió lk:nic:a núm. 4 

lntesr;ació t()(ial: reducció de 
ftnsk>M dtk ol(tu~ls dest-quillbfis i 
propostes que s'aV<liK:en als 
~do .. ~ 

-Altl\'dC~Ioro, ~.-n ~ldt- t.. 
Unl6 Lot.ll cir Com•s~ ~dor-I 
B.arc: t·lonto\ 

Stoc:n..~ •• fl: 
r .-u~lno Mlt~uclez, Unl\'crsl•at 
Aul6noma de fUrtlt'lolw 

Ak'fl'lilwi 

M lu.,_, dt LaR"'-' 
~iódt fb.at~~Sdto..tt .. 
,~..,..,.., 

Albftl Scotr¡ Mltlln 

"'un&Mnl'nl dP 8¡~-Àtrtllldl' 
~··Soc~l 

R.lfold M,.nt41lí'foll.ó!)('..: 
Ajur~tan'l('t'lt dt> 8~~' -Ambd de 
111"•~'"' Sod.1J 

Cam'lf' TurM VIc~ 
A~utiCJmtnC df 8;a~U~on;l - Àmbit dot 
~ .t.ar So<ul 

f ... K6,lll0 8r;.t.ll 

At,lfliMil('flt dr 811~ 

~'P lllf'lolCI Urmdl 
A¡",.,un('nc de Bateelona -Cotnlss.;onat 
l)l'f Iol ()(_.((lnM dels Drets Civils 

Clmlt' Tom,b M.:li10n•ll 
A~Jn'ltfli dt 8.l1Citlon.t - Àn,•o~ 
d'[duc.Kió 



l•ume Monlorl 
Ajuncan'leflt de Vlladooc.an~ 

l001n Minuet Teixidor Roca 
AS$0ti.•c;ió de Promotoo Conscrvoors 
d'Edificis dt Bllt()tlon,, 

jo¡n Soler I M.¡nf 
Associació pet il Ics Nildons Unkles 

Ant()t'lio Ç,¡b.Ju 
A\•i.aeión y Coml.'ftit:t, S.A. (Avi~t:t) 

Milhi'l BOtdoo.lu Aluj.l 
Cambr.1 Oficl;~l ck- Contr.1aisles 
d'Obft"s de (;lt.Jiunya 

PiL1r M.1ll" 
Catii.K Oioc:es:~n.l 

Anna Pulg-Pey Clil''triil 
Coi•I<'1J,i et' Arqult«te:s de Catillooy.J 

R:amOn (i.anip i Silpcr.JS 
Col·leg,i d'Engin)'tfl lndu)tri,lls de 
Caulunya 

Re>sa R.¡mfrez 8t~.~t~,al.lda 
Comissions Obr4.>1E$ 
x .. vier O>ll i Oia n., 
(onfedtr<»óó de Corncrt de Ç¡,atalunyòl 

PiLlr f~rr01n 
~;)Ci6 

o\~nel Rajadell Carreras 
fKI)(OI Tknica Supetlor d'Empreses 
lndu)tri.¡~l-s dc Terrassa 

José AI'IIOI\iò FeuCf Cumella 
EscueJa de Adm1n1Sir.adón de En.llft$.a). 
00 8ateclon.1 tEAE) 

mc,.p Miró i Gil,¡bcft 
rec:k:r.~c;ió d'Assoc.:io1doos dc Wfns de 
B111celon., 

P«<ro Se«a Rodr(gl.lt'l 
Fcdt'fación Ecom 

Ytal ina Ma.nfncl 
foolCnt c~l Trtball N~ic>n.1l 

JOS4!P 5.\forte:t., 
Fueaa.s El«tric;u; dt Ca!Ailli'IJI, S.A. 

Antoni lluch 
fund.'JICió Cidob 

100-n Purgcloll<"rs 
Cet\eròllit.ll de C~tótlun)'OI - Ú)llS<":I5eri.l 
de Med' Ambier~t 

Salvador Giner 
Institut d 'Estudis. Socials Av.tnç.llS 

~ IJ:aii<O R.lrnondc 
o\Unoomunft<l1 de Municipis dt: I'Àf4!¡,a 
Metropoltt.lM de Ba.r«IOM 

M.liCO Ma«:hlonl 

Af\:1 M, Torrijos l·l.em~l 
l~.lrti1 Popular 

FltWI Mlll1n Hita 
P01ttlt Popular 

Carme Servitje 
Ptclc.a I Mitjan.'! fl'l'll~ ~ Cat.lluny;~ 
(Pín'leCt 

C,¡rlcs HUC!flas ¡ P.1squler 
Pelil.o~ I Miljaoa E~ de Catal~a 
(Pimed 

j(Xep \(f!(de I Aldea 
PSC·PSOE - Patbmenc Eur~ 

,loscp M, P<lSCUíd 

Tt'<flOiosics Urb.1nes 00 B.lrrel~ S.A. 
(Tubs<lt 

R.1imón Martrnet Fnlk
Tuñime de B~rc~lon.:. 

Pia Barenys 
Universita1 Alllbnoma de Barcelonot 

Coadot<a SeM 
Vnfvef$i1o~t AUIOnom.l de Boarc;('lona 

Joan Dotnèooc RosAr.lgonés 
Univerwa1 de Barcelona 

Comissió H-cniC<l núm. s 
Els àmbiiJ d'i"flu~ncia de 
Barcelona 

Presick>nt: 
ltntonl Negre, Jlf($iclcfll <k> la C;unbr.l 
dl• Cc:lmefç, lnd(l:slfia i N.wcg;,ció~ 
811n:e&ona 

Secref.vl: 
Oriol N<'l·lo, dlf't'CIOf de-l'Institut 
d'Estudis Mt.'tropolitansde Barcelona 

Membres: 
M, Luis.l dc la Riv.~ 
Asrup;l(ió dc Fo1btiCoJnts dc CinlCflC de 
Ç.;at,¡lunyi) 

Josep Lluis Solatl.u 
A.lgOes de Barcelon.l... SA. 

Enric Oltr.l Querol 
Ajunta11"1ent de Batt<"lona 

Anconia S.'l~rléS 
A;um.lment de Barcelon:a 

N.~;rcisa Satvaóot I Rlpollés 
Ajunt.,unent de B.lrc;elona 

Ton.a M. M.lise;~retlas 
Ajunument dc 8.lrcelon.l - Relllcions 
Exteriors 

Oktac ~11\;a 
Ajunt.lmc!:l\t <k C.wb 

Atlfl.) Cooz..Ue2 18atUé 
AJunlament de RipoUec 

(dl)lltd Gisbett 
Asoci.1ción MultiscçtQOOI de E~ 
Exf)Oc't.ldor<» de <;:¡,t:~lu")'a (.Ame<) 

Satvador Ct.uUem)C) Vifld.l 
Am~Ci:.ció de Promoc<ll'l ConsttudOfJ 
d'Edar.ciS de Barcelona 

Jo<diC.<rig> 
As$0Ci;w:ió tntctnacional de Publicitat 

Anlbltio ~b;t.u 
Avi.adOI' y Ccmerio, S.A. (Avi:W:O) 

Jo;an A, Mateu I Socas 
&nc dc SolbOOel I 

Humbert SMl: 
C.llxa d't:sl.lMs de ~t.11unya 

Josep Ll.ldós 
Cambta dc COI'nei'Ç, lndr.íSiri.l I 
No~vq;.Kió dC" 8.1rctiona 

N.lrds Bosch Andreu 
C.lmbta. ~ Comerç, lndt.istri., i 
N.weg,K'ó de S..rceiON 

~(ou.•l Romero 
Camb~ OI'ICi.al dc Coou¡aï:st~ 
d'Obres PUbliques de Cat;:~lunyo:~ 
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Nseni tuls i Beflito 
Club d'Amics de la Unesco de 
Bar«lon.l 

)OSeJ, ,\oUrt inc7 de f()ix 

Club d' Aml(S de 111 Une$CO de 
Ba~ 

JesllsAionso i Saint 
Col•&cgi d'Nquitl"Ctes dc Catai~'"Y<l 

Cudtem Rovirol I~C¡tlt!l 
Col-legi d'(con<Mnistes de Catalul'ly:t 

1\rldtcu ,'Aofillas Antolin 
Cololc~si d'((OO()misl<.'l dc CJtaJunya 

ft.lmon CarriS.l i Solit)ef.a~ 
Coi.Jegl d'Enginyers ltdJSitials dc.
Cat:;al\.ny<~ 

C..rl<'$. S..bo Ncl•lo 
Col.feai d'l;nginyc;•rs lndu')ltials de 
O t.llluny.t 

Jordt Bastida P.-u 
Coi.Jesi d 'Enginyers lndust:ri.lls de 
Coil~l\lf\ya 

lbJM!I So.lnti.\80 
Col·legí Of..ci.:tl el<! ~id>ICSS tk! 
Catalunya 

Miquel Angel Atglmón 
Comunll.:u Europea oil Bateclona 

Xavier CoU 
~~de Cremis 00 Com.."( i S..""'t'i~ 
de B:u'Ct'lona 

}os('p Co«adcllas 
Consorci dc Promoció COf'l'ltfCial de 
C\IA~Iunya (Copça) 

José luis ,...100teaJ 
Ediclooes Océar10, S.A. 

VaSentr uagosacr.~ 
úcol.1 Sl.lpcrior d' Admlnistr.~c:ió i 
Dire<C:16 d'Empreses (ESI\0(} 

fO,)n Ma:S.l.f'MU 8r.J~SG 

Escola Tknlca Supeflor d'Empreses 
Industrials de B;)f('efona 

José l}ettnin kM&n.a 
Escue!:. de Administ:rolC::ión dc Cn •)(('Sol$ 

de Baf'Cdona ({AE) 
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ftantón &e.1rdi ColSMn 
f«rocani1 Mettopolitl de 8.1rcelona 

Enric Mayolas 
Fulldació B;ut:clona Promoció 

~Ribel'l'l 
Food:lció Cidob 

Arm.lndo RoJ¡ts A~ 
Gatlt_'f'Y Hot('l 

k>fdj l',lli(U,tl i Mill 

tove C.)(YibQ de BMceloo.l 

Solntla:go Juan I Llufs 
MançQI'I1Vnit<~t de Municipis dot l'Àrea 
M~r(lpQiitan.a dc 8.•t«.ofon.1 

Uufs Botd.M Cifr;~ 
Mancomunlt.lt de Munkipls de I'ÀteJ 
MecropoUt:~na dc Sarcclof\11 

)Ordi Albc;-ric:h 
M yA f-USiorte$ y Ack¡uiSicioi'ICS 

81.ll San José 
Ofli.VIItzadó NacloMI de Cecs 
Espanyols 

Edu11n:lo Ü(;;lrt (n S~n<;~.t 
P.1rti1 Po¡>ul.a1 

)uatl Pint.ulo B~rb.1~ 
P.lrhl Popul.tr 

C.túmir de O.llmau 
P;JitJQna\ Cat.ll:l Pro Europa 

tnrie de Villoln"IOre 
Pel11.l l MIIJiltl.l EMpresa de CJ~I.lluf'lya 
(Pime<:) 

Jo,1n Pintlldo i 6;arb.l 
PellloJ i Milia noJ t;~ 00 CoJI<Jhmya 
(Pirnecl 
Jo;ln TruUén 
UnJw rs.ltal Autbnoma. de &rceloo.a 

A.nn.J \lllil Niltdi 
Univer>i~l dc S..rcclon,¡ 


