
  

BARCELONA GLOBAL PROPOSA 5 MESURES D’IMPULS ECONÒMIC A LA CONVOCATÒRIA D’UN “PACTE DE CIUTAT” 
Un cop l’emergència sanitària hagi estat controlada, la ciutat haurà de posar-se a treballar per sortir 
guanyadora del gran repte al que ens enfrontem. Per fer-ho serà imprescindible un model propi basat en:  

1. La col·laboració:  
1.1. Publicoprivada. 
1.2. Entre administracions. 
1.3. Entre diferents grups polítics.  
1.4. Impulsant l’àmbit metropolità com a marc clau de governança local de futur.  

2. La comunicació: 
2.1. Amb la ciutadania en relació a la gestió futura d’emergències (pròpies o globals).  
2.2. Amb el món per transmetre una imatge de Barcelona com a ciutat segura, solidària i vibrant.  

3. La compatibilitat entre: 
3.1. Les xarxes de suport a les persones i empreses més afectades per la crisis. 
3.2. Amb les accions d’activació de sectors estratègics clau per la Barcelona de les oportunitats. 

4. La inversió: 
4.1. Accelerant les inversions compromeses per la competitivitat del territori com Sagrera Alta 

Velocitat, el corredor mediterrani, l’ampliació de la Fira de Barcelona, la L9 o Rodalies.  
4.2. Impulsant les reformes i ampliacions llargament esperades d’equipaments sanitaris i de ciència 

com són la renovació del Vall d’Hebron, l’ampliació del Clínic, de l’Hospital del Mar, Can Ricard, el 
Mercat del Peix o la Ciutadella del Coneixement.  

4.3. En cultura i els creadors.  
4.4. En ciència i coneixement.  

5. L’agilitat i la seguretat: 
5.1. En la tramitació de llicències d’activitat i d’urbanisme.  
5.2. En els plans d’usos sectorials i territorials on també l’urbanisme ha de flexibilitzar-se per 

incorporar nous usos en l’habitatge com l’habitatge compatible amb el treball i millors habitatges 
per la gent gran.  

Amb aquests principis, Barcelona Global s’ofereix per pensar estratègicament mesures d’activació i per 
impulsar aquest mateix 2020 les següents mesures agrupades en 5 eixos clau: 

1. Atracció d’inversió i activitat econòmica amb mesures com: 

1.1. Barcelona & Partners programa de col·laboració publicoprivada d’atracció d’inversió a posar en 
marxa com més aviat millor. 

1.2. La recuperació econòmica del centre mitjançant la creació d’una oficina municipal per la 
transformació d’edificis i equipaments públics i privats per acollir activitat econòmica i ocupació.  

2. El desenvolupament a curt termini d’un assaig científic liderat clínicament per donar seguretat a 
ciutadans i visitants en activitats clau com les associades a fires, actuacions, comerç, festivals i turisme.  

3. L’impuls a l’economia del talent amb mesures com: 

3.1. L’agilització de totes les tramitacions associades a l’arribada de talent internacional a Barcelona 
a través de la creació d’una oficina singular on es concentrin tots els tràmits necessaris de totes les 
administracions (Estat, Generalitat, Ajuntament) per l’arribada d’aquest talent.  

3.2. Un pla executiu per posicionar Barcelona com a ciutat de referència per a l’educació superior 
aprofitant els actius que tenim i fent-lo créixer a escala global com a clúster.  



  

 

 

3.3. La creació d’un model d’escola de qualitat homologable internacionalment per a l’acollida i 
integració en els barris de famílies internacionals que escullin Barcelona com a ciutat on fer 
recerca, emprendre, treballar o crear. 

4. La comunicació internacional de Barcelona com a ciutat de talent, emprenedoria, recerca, cultura, i 
estil de vida amb mesures com: 

4.1. Una campanya de promoció internacional per posicionar Barcelona i captar també visitants a 
través de la cultura, la gastronomia o el comerç. 

4.2. El reforç del programa Barcelona Global International Press Desk per explicar Barcelona al món a 
partir dels seus actius i fortaleses amb press trips i accions de promoció.  

5. El reforç a la capitalitat tecnològica de Barcelona més enllà del Mobile amb accions en matèria de 
fiscalitat, habitatge, agilització administrativa, formació i atracció de talent.  


