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Al llarg del segle passat, el planejament urbanístic es consolida com un element de funció 

pública, en la mesura que s’aplica eficaçment com un instrument social innovador per millorar 

l’habitabilitat de les ciutats del món occidental.

En aquest camí, la ciutat i l’àrea metropolitana de Barcelona construeixen una important 

tradició urbanística, que avui dia ha adquirit reputació internacional, i ho fan a partir de 

formular una reflexió sustentada en la pròpia historia, en la voluntat d’imaginar un futur millor 

i en una cultura urbana específica que s’esdevé de la participació propositiva d’opinions 

diferents.

Nosaltres creiem que la confluència d’aquests tres elements —història, futur i participació— 

és, encara, la clau de volta del planejament urbanístic d’avui, i que aquest aconsegueix plenitud 

de sentit quan ens ajuda a entendre i és capaç d’explicar-nos els perquès del territori, quan ens 

proposa on i com millorar-lo, i quan l’explicació i la proposició són fruit de la diversitat de les 

maneres de pensar i d’una articulació raonada entre la teoria i la pràctica.

Amb aquests antecedents, és clar que l’actual àrea metropolitana de Barcelona no s’explica ni 

s’entén sense el Pla General Metropolità de 1976.

El PGM ha estat una eina que, aplicada amb enteniment, visió i consens, ens ha servit a 

tots, els poders públics, els agents econòmics i la societat civil, per modernitzar la metròpolis 

barcelonina i el seu complex sistema territorial, i per impulsar la millora de la seva transformació 

urbana i social.

Un exemple de la utilitat del PGM és l’edifici on celebrem aquesta primera sessió de treball sobre 

el futur Pla Director Urbanístic metropolità (PDU), el Citilab de Cornellà. Aquest edifici ha estat, 

a cavall del PGM, una antiga fàbrica tèxtil, el magatzem administratiu d’una entitat financera i, 

avui dia, un laboratori d’idees al voltant de la societat de la informació i la comunicació.

D’altra banda, val a dir que l’actual àrea metropolitana de Barcelona tampoc no s’explica ni 

s’entén sense l’actuació en clau metropolitana dels governs municipals, organitzats d’una 

manera o d’una altra al voltant d’una o diverses entitats d’àmbit metropolità.

Als anys setanta va ser la Corporació Metropolitana; als vuitanta, noranta i la primera dècada 

dels 2000 van ser la Mancomunitat de Municipis i les entitats metropolitanes del Transport i dels 

Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, i a partir de juliol de 2011, la nova Àrea Metropolitana 

de Barcelona, que avui es posiciona com la tercera administració de Catalunya en termes de 

pressupost anual, amb uns comptes sanejats pel que fa a un deute mínim i la no existència de 

dèficit, i en condicions d’executar un conjunt de plans i programes d’inversió en el territori de 

més de 400 milions d’euros durant el mandat 2011-2015.   

En tots aquests anys, i també en els primers d’aquest mandat, l’administració metropolitana 

ha estat una gran prestadora de serveis, una administració professional i eficaç al servei dels 

municipis metropolitans. 

Tanmateix, malgrat que ha estat executiva i s’ha aplicat a la consecució d’objectius operatius, 

també hem de reconèixer que ha estat una administració sense ànima i mancada d’una visió 

reflexiva sobre el futur del conjunt del territori.
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Ara toca, doncs, dotar-nos d’intel·ligència emocional respecte de les necessitats del territori 

i de la gent, i començar a reflexionar sobre el futur que volem per a la ciutat metropolitana. 

En aquesta segona part del mandat és la nostra responsabilitat activar les intel·ligències del 

territori, obrir el debat i guiar els treballs de redacció del PDU metropolità, que esdevé, sens 

dubte, una gran oportunitat.
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