
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA JORNADA MONOGRÀFICA  

DEL PLA ESTRATÈGIC DEL CAMP DE TARRAGONA. 

LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA: EXPERIÈNCIES 
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A les 13.30 comença la taula rodona de la primera jornada 
monogràfica anomenada “La planificació estratègica: experiències 
territorials”. El moderador d’aquesta taula és el Dr. Josep Oliveras, 
president del grup Territori i Infraestructures. I els ponents són el 
senyor Joan Campreciós, coordinador adjunt del Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona; el senyor Javier Celma, director tècnic 
d’Ebrópolis, i el senyor Alfonso Martínez Cearra, director general de 
Bilbao Metrópoli-30. 
 
Pren la paraula el president i després d’agrair la presència a tots els 
assistents, dóna la paraula al senyor Javier Celma, el qual explica que 
els socis que componen Ebrópolis estan agrupats en diferents 
modalitats: 13 membres fundadors, 97 membres col�laboradors i 160 
membres de número. Aquests 270 socis són agents econòmics i 
socials, institucions públiques, empreses i entitats financeres, 
ajuntaments de l’entorn, col�legis professionals, fundacions i 
col�lectius sense ànim de lucre.  
 
Comenta també que Ebrópolis es constitueix com un taller d’idees 
que segueixen uns principis d’actuació que són participació, consens i 
cooperació pública-privada.  
 
L’any 1994 va sorgir la necessitat d’un Pla Estratègic a Saragossa a 
causa principalment de quatre motius: la ciutat tenia símptomes 
d’esgotament, hi havia una excessiva dependència del sector de 
l’automòbil, les mancances greus en infraestructures de transport i la 
imatge exterior deficient.  
 
I els principals resultats del Pla Estratègic de 1998 van ser la 
plataforma logística PLAZA, l’arribada de l’AVE, l’energia eòlica (598 
MW instal�lats), la construcció de l’autovia Mudéjar, el Parc Tecnològic 
del Reciclatge i l’Expo Saragossa 2008.  
 
A continuació comenta breument el tema del desenvolupament 
sostenible. Pel que fa al progrés social, caldrà assegurar la cobertura 
de les necessitats socials atenent les noves tendències 
demogràfiques. En aquest sentit, els objectius marcats són el sistema 
públic per a l’atenció als més grans, la integració dels immigrants, 
l’accessibilitat a un sistema sociosanitari de qualitat i l’afavoriment de 
l’accés als habitatges.  
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En referència al progrés cultural i educatiu, caldrà potenciar la 
societat del coneixement. Així, els objectius marcats són millorar la 
formació dels ciutadans; generalitzar l’ús de les TIC a la societat, les 
empreses i l’administració; aprofundir en l’actual sistema de ciència-
tecnologia-empresa-societat, i potenciar la xarxa d’espais culturals. 
 
Pel que fa al progrés econòmic, caldrà dinamitzar un teixit 
empresarial sostenible i receptiu a sectors emergents. En aquest 
sentit, els objectius marcats són: potenciar les empreses amb alt 
valor afegit, especialment en els sectors emergents; donar suport a la 
cultura emprenedora, sobretot entre els joves; potenciar i incentivar 
l’R+D+I, i promocionar espais i productes agroalimentaris autòctons. 
 
Respecte al desenvolupament territorial, caldrà desenvolupar un 
creixement equilibrat entre la ciutat i l’entorn. En aquest àmbit, els 
objectius marcats són cohesionar i equilibrar el conjunt de Saragossa 
i els municipis del seu entorn funcional, de límits variables, impulsant 
el desenvolupament policèntric comú i potenciar un creixement 
compacte, heterogeni i multifuncional.  
 
Quant a desenvolupament ambiental, caldrà aconseguir una gestió 
eficient dels recursos respectuosa amb la biodiversitat. En aquest 
sentit, els objectius marcats són aconseguir un ús eficient dels 
recursos i generalitzar la implantació de les agendes 21 locals,  
recuperar i millorar la qualitat ambiental del sistema fluvial establir 
figures de protecció adequada en el 5% del territori de Saragossa i el 
seu entorn per garantir la biodiversitat, conciliant el desenvolupament 
de les activitats humanes.  
 
Pel que fa al desenvolupament d’accessos, s’observa una necessitat 
de definir una imatge i projectar-la a l’exterior. En aquest punt, 
l’objectiu marcat és millorar les infraestructures de comunicació entre 
Saragossa i el seu entorn i l’exterior.  
 
Respecte al desenvolupament identitari, caldrà definir i transmetre 
una marca identificativa. En aquest sentit, l’objectiu serà crear, 
utilitzar i difondre de manera unitària la imatge de marca 
“Saragossa”, basada en els seus valors, atractius i senyals d’identitat. 
  
I pel que fa al desenvolupament racional, caldrà potenciar relacions 
externes. En aquest sentit, els objectius seran incrementar les 
relacions amb altres territoris i ciutats, i promoure recursos i 
oportunitats turístiques.  
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Per tal de mesurar la implantació del Pla Estratègic, hi ha unes 
comissions estratègiques de seguiment i impuls i també una Comissió 
d’indicadors-Observatori permanent. I a fi de poder mesurar 
l’evolució del Pla Estratègic amb horitzó al 2010, s’han establert 48 
indicadors de rendiment, 13 indicadors de percepció i 42 indicadors 
de grau de realització de les accions.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Joan Campreciós i explica que 
ell parlarà del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Comença dient 
que el Pla Barcelona és una proposta amb realitats. La primera 
realitat seria la visió conjunta des de sectors diferents i la segona, els 
elements de competitivitat del ter, que són governabilitat i lideratge;  
connectivitat (física i virtual); qualitat de vida i entorn social; 
innovació, capital humà i capital social; sostenibilitat i model 
urbanístic, i posició internacional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB).  
 
Explica també que el Pla té dues funcions bàsiques, una prospectiva i 
l’altra d’estratègia. La funció prospectiva comprèn la reflexió 
permanent, l’observatori de tendències, l’avançament d’idees noves i 
introducció de temes en el debat públic, i la funció d’estratègia 
comprèn el lideratge compartit en la definició d’estratègies de futur i 
consens entre agents sobre la implantació de les mesures en el 
territori. 
 
A continuació explica les propostes que s’havien fet al Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona i les realitats que hi ha actualment.  
 
Habitatge 
Propostes Realitats 
Propostes de la Comissió 
d’Urbanisme, Habitatge i Cohesió 
Social del Pla:  

- L’habitatge com a servei 
d’interès general 

- Impulsar mesures per 
preveure discriminacions de 
determinats col�lectius 
vulnerables 

Proposta Llei de l’habitatge de 
Catalunya: 

- Art. 4º Servei d’interès 
general 

- Art. 2. Mesures d’acció 
positiva en favor de 
col�lectius vulnerables 

- Llei de barris 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

Cohesió social 
Propostes Realitats 

- Mesura del vector cohesió 
social: establir un model 
comú d’acollida per a 
immigrants als municipis de 
l’AMB 

- “Des del Servei de 
Polítiques de Diversitats i 
Ciutadania de la Diputació 
de Barcelona [...] es 
considera que el Pla 
d’Acollida proposat pel 
PEMB pot contribuir-hi 
decisivament [...]” 

- Oficines d’atenció a 
l’immigrant 

- Polítiques de dependència 
 

 
 
 
 
 
 
Promoció sectors (1) 
Propostes Realitats 

- Propostes de la Comissió de 
Prospectiva del PEMB: el 
sector quinari motor de 
desenvolupament de l’AMB. 
“La solució per potenciar la 
producció de mitjana i alta 
tecnologia consisteix a 
potenciar el 
desenvolupament de 
serveis quinaris” 

- Comissió de Promoció 
Econòmica, Ocupació i 
Coneixement: “Les 
activitats quinàries tindran 
un paper cada vegada més 
rellevant en l’economia de 
Barcelona. IMIC 

- El FAD crea un servei de 
cervells creatius entre la 
indústria i el sector quinari: 
terminal B 

- Programes de suport des 
del CIDEM 

- Programes d’atracció de 
talent. Generalitat de 
Catalunya 
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Promoció sectors (2) 
Propostes Realitats 

- Promocionar nous sectors - Centre audiovisual 
Imagina. Projecte 
Barcelona Media, ciutat del 
cinema a Terrassa 

- Centres tecnològics del 
CIDEM: aeronàutica, media 

 
 
 
Promoció sectors (3) 
Propostes Realitats 

- Centre de referència en 
biomedicina 

- Parc Científic de la UB 
- Parc d’investigació 

biomèdica 
- Sincrotró 
- Ordinador Marenostrum 
- Centre d’Investigació 

IDIBAPS 
 

 
 
 
Connectivitat 
Propostes Realitats 

- Mesura 7 del vector 
territorial i de mobilitat del 
primer PEMB: implantar 
models de gestió autònoms 
més eficients en les 
infraestructures 
aeroportuàries i integrar els 
serveis de rodalies en la 
gestió del transport 
metropolità 

- Entre les transferències 
derivades de l’Estatut de 
Catalunya es troba el cas 
de les rodalies i dels 
aeroports (ja en marxa els 
de Reus, Girona i Sabadell) 

- Forta incidència de la 
societat civil 

- Alta velocitat 
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A continuació comenta que el Pla va avançant però ha de continuar 
fent-ho per poder aconseguir l’objectiu de 10 projectes claus, que 
són:  
 

- Plataforma BCN Coneixement i Creixement (Ok) 
- Promoció de serveis quinaris (Ok) 
- Projecte pilot del districte escolar (Ok ni) 
- Model de gestió aeroportuària (Ok ni) 
- Model de gestió de mobilitat (en elaboració) 
- Pla d’acollida per a immigrants (Ok) 
- Garantir subministraments bàsics (Ok) 
- L’habitatge: interès general (Ok) 
- Pla Estratègic de Telecomunicacions (Ok ni) 
- El Plantejament Concurrent (Ok ni) 

 
Pel que fa al diagnòstic que es podria fer del Pla, comença destacant 
com a punts forts la visió compartida, el conjunt coherent d’objectius, 
la captació d’idees noves per a temes concrets per al progrés, la 
incorporació de paràmetres que no solen incorporar-se en aquest 
tipus d’estratègies (vegeu Sostenibilitat). I pel que fa als temes que 
s’haurien de reforçar, parla del fil conductor clar i precís des de la 
visió als projectes i el seu lideratge, la priorització i les poques 
estratègies, la translació del Pla al territori metropolità i les certes 
llacunes en el lideratge compartit públic – privat.  
 
Referent a la teràpia que caldria fer del Pla, comenta que s’hauria de 
reforçar el lideratge i la participació dels alcaldes metropolitans, 
potenciar el lideratge compartit, concretar les idees en projectes, 
amb un líder per a cada projecte, però, a més, incorporar els nous 
actors de la societat i fer atenció als elements de canvi social que 
incideixen en la base de la planificació estratègica urbana.  
I finalment comenta els nous vectors que s’hi haurien d’incorporar:  
 

- La vida social tendeix a modificar-se i a conformar noves 
relacions vinculades a esferes funcionals concretes. La 
socialització es produeix més en àmbits monofuncionals que en 
l’espai públic.  

- El coneixement: oportunitat i risc. 
- La “metropolització”: un model a dues escales, local i regional. 
- L’eix del sistema gira a l’entorn de la mobilitat (cultural, física i 

social). 
- La governabilitat és el gran condicionant. 
- Model sostenible en creixement.   
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I ja per acabar pren la paraula el senyor Alfonso Martínez i comenta 
que el Pla Estratègic del Camp de Tarragona té com a objectiu 
principal consolidar el territori del Camp com una àrea dinàmica i 
innovadora on la qualitat de vida i el coneixement es converteixen en 
factors claus del seu creixement econòmic i social. Un dels elements 
claus del Camp és la localització estratègica com a vincle d’unió entre 
les dues àrees més dinàmiques de l’Estat espanyol: l’Arc del 
Mediterrani i el Corredor de l’Ebre. Atesa aquesta realitat geogràfica, 
el procés de planificació estratègica del Camp s’inicia amb la 
presentació de les tres experiències més rellevants: la planificació 
estratègica de l’àrea metropolitana de Barcelona, el Pla Estratègic de 
Bilbao i els municipis veïns i el Pla Estratègic de Saragossa i la seva 
àrea d’influència. Conèixer de primera mà aquestes experiències 
persegueix dos objectius: millorar la planificació estratègica per al 
Camp i reivindicar un paper més actiu entre aquestes àrees 
metropolitanes.  
 
Als anys vuitanta Bilbao es trobava en una situació de declivi 
econòmic pel que fa a la indústria de l’acer i a la construcció naval. A 
principis dels anys noranta es va elaborar un pla de revitalització dels 
serveis i de la informació i el coneixement en el qual van participar 
400 persones tant del sector públic com privat. Pel que fa a les fases 
del Pla Estratègic de Bilbao, poden resumir-se amb l’esquema 
següent:  
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I respecte als fundadors del Pla Estratègic de Bilbao, cal parlar del 
Govern Basc, la Diputació de Biscaia, l’Ajuntament de Bilbao, 
Iberdrola, BBVA i BBK. 
 
Els temes crítics que s’hi van tractar van ser els recursos humans, els 
serveis avançats, la mobilitat i l’accessibilitat, la regeneració 
mediambiental, la regeneració urbana, la centralitat cultural, la gestió 
coordinada i l’associació social. 

Temes 

crítics 

Anàlisi 

externa 

Metes i 

estratègies 

Plans 

d’acció 

Anàlisi 

interna 
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El Pla Estratègic va intentar potenciar algunes infraestructures com el 
metro, el Guggenheim Bilbao Museoa, el Palacio Euskalduna, 
l’ampliació de l’Abra exterior, la nova terminal de l’aeroport, 
l’Abandoibarra, el sanejament de la ria, el tramvia i el BEC. Pel que fa 
a capital social, es va intentar potenciar les habilitats i els recursos, la 
col�laboració, la reciprocitat i la confiança, la visió a llarg termini i el 
partenariat empresarial. 
 
El que es va intentar fer amb el Pla Estratègic de Bilbao va ser passar 
de donar tant de valor a les infraestructures per donar-lo més a les 
persones i el seus valors. La missió va ser identificar els líders per 
promoure les idees i transformar-les en projectes viables. Per 
aconseguir això van haver uns aspectes fonamentals que van ser la 
col�laboració públic-privat, el sistema formatiu de qualitat, la societat 
connectada que aposta per la col�laboració internacional, la ciutat 
saludable i segura, la modernitat cultural, el nou impuls a la 
regeneració urbana, el sistema socioeconòmic sostenible i la societat 
integrada i integradora.  
 
El 25 de novembre de 1999 es va convocar una assemblea general on 
es va proposar el següent:  
 
Segle XX    Segle XXI 
Nacions    Ciutadans 
Infraestructures   Persones 
Indústria    Coneixement 
 
També comenta que en la reflexió estratègica van dir que “a Bilbao 
els somnis es fan realitat. Ara, decidim com”.  
 
Per aconseguir tots aquests objectius, el Pla Estratègic de Bilbao va 
definir uns valors estratègics com són la innovació, la professionalitat, 
la identitat, la comunitat i l’obertura.  
 
 
I finalment resumeix el Pla Estratègic del Camp de Tarragona amb 
l’esquema següent:  
 
  
 
 
 
 
  
 

Reflexió 

estratègica Lideratge 
Planificació 

estratègica 
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I per acabar pren la paraula el Dr. Josep Oliveras per agrair 
l’assistència a tots els presents. 
 
A les 15 h és dóna per finalitzada la sessió.  
 
Tarragona, 4 de maig de 2007 
 


