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Report 
ESPON METRO | El paper i perspectives futures de la Política de 

Cohesió en la Planificació de les àrees metropolitans I les ciutats 

El paper de les ciutats i les àrees metropolitanes en la Política de Cohesió: reptes per al 

període 2021-2027 

Presentació de resultats del projecte METRO ESPON 

IBEI, Barcelona. 23 de novembre de 2021 

El passat 23 de novembre de 2021 es van presentar a Barcelona els principals resultats del projecte 

ESPON METRO – El paper i perspectives de futur de la Política de Cohesió en la planificació de les 

àrees metropolitanes i les ciutats en el seminari “El paper de les ciutats i les àrees metropolitanes 

en la Política de Cohesió: reptes per al període 2021-2027”, organitzat per l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 

(IERMB) i l'Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

El projecte ESPON METRO està liderat per l'àrea metropolitana de Torí dins del programa ESPON 

i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i ha comptat amb la participació de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

Les conclusions presentades són el resultat d'una investigació comparada que analitza el paper de 

la Política de Cohesió en la planificació i implementació de polítiques a nou àrees metropolitanes, i 

té per objectiu identificar els principals reptes per al període 2021-2027 i fer recomanacions per 

consolidar el paper de les àrees metropolitanes en el marc de la Política de Cohesió. L'estudi ha 

estat coordinat pel Politècnic de Torí amb la participació de diferents centres de recerca, entre ells 

l'IERMB per al cas de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

La presentació a Barcelona es va fer a la seu de l’IBEI i va comptar amb la participació de 

representants d'ESPON, i les àrees metropolitanes de Barcelona i Torí, els investigadors del 

projecte del Politècnic de Torí i de l'IERMB, i una vintena d'assistents, entre directius i tècnic de 

l'AMB, la Diputació de Barcelona, diversos ajuntaments metropolitans, i investigadors i estudiants 

de relacions internacionals. Durant les setmanes i dies previs a l'esdeveniment, els partners 

institucionals van fer difusió de la sessió a través dels seus portals web i les xarxes socials. 

Durant l'acte, el director de l'IBEI, Jacint Jordana, i el director de Relacions Internacionals i 

Cooperació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Oriol Illa, van presentar la sessió, donant la 

benvinguda a les persones assistents a l’acte, i han presentat el context actual i els principals reptes 

de la Política de Cohesió en el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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En la taula de debat es van presentar els principals resultats del projecte ESPON METRO, en la 

qual van participar l'experta sènior de projectes d'ESPON, Piera Petruzzi, la cap de la Unitat de 

Projectes Internacionals i de la UE de la Ciutat Metropolitana de Torí, Claudia Fassero, l’investigador 

del Politècnic de Torí, Giancarlo Cotella, el cap de Relacions Internacionals de l'Àrea Metropolitana 

de Barcelona, Xavier Tiana, i els investigadors de l'IERMB Marc Martí i Vittorio Galletto. 

El debat es va centrar en el paper i capacitats dels governs locals i metropolitans per incidir i 

participar en l'elaboració de la política urbana de la UE, i en particular en la Política de Cohesió. 

Entre les principals conclusions es va destacar la necessitat que els governs locals i metropolitans 

s'impliquin en el disseny dels fons europeus, no només en la seva implementació. En particular, 

haurien de participar en l'elaboració de Programes Operatius Nacionals i Regionals. També, la 

necessitat d'ampliar i incloure més àmbits de polítiques i altres sectors econòmics i socials. 

Entre els principals aprenentatges es va destacar l’exemple de Barcelona, en la complementarietat 

entre la ciutat central i l’àrea metropolitana, i l'oportunitat que podrien representar projectes com el 

METRO ESPON per facilitar i potenciar la cooperació entre metròpolis en el context europeu. Per 

contra, es va subratllar que els fons NextGen i React-EU no arribaran a als municipis i governs 

metropolitans. 

D’altra banda, es va fer referència a la necessitat de reduir la complexitat administrativa en la gestió 

dels fons europeus; els programes haurien de dotar-se de més recursos econòmics i humans per 

donar suport a les administracions locals en les tasques de gestió dels projectes. Finalment, va 

sorgir el debat sobre els límits de les ITI per a l'àrea metropolitana de Barcelona, que, en contrast, 

sí poden tenir efectes en les àrees metropolitanes no institucionalitzades. 

La sessió va ser clausurada pel gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Ramon Torra, que va 

destacar la rellevància del debat al voltant dels programes i fons de la Política de Cohesió de la UE 

per al desenvolupament de les polítiques metropolitanes clau per a l'AMB. 


