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El govern de l’AMB ha decidit, com a objectiu prioritari del mandat 2011-2015, iniciar la redacció 

del Pla Director Urbanístic metropolità (PDU). Aquesta fita implica impulsar nous processos de 

reflexió estratègica i estudis territorials, així com l’activació d’equips de redacció i comissions de 

desenvolupament i participació.

La redacció del PDU metropolità respon, en primera instància, a un mandat de la Llei del 

Parlament de Catalunya que va aprovar la creació de l’AMB. D’altra banda, però, també és 

conseqüència directa de l’esgotament del Pla General Metropolità de 1976, que, amb la llarga 

sèrie de modificacions que ha sofert en els seus trenta-set anys de vigència, ha demostrat 

que és una eina vàlida, tot guiant i delimitant les actuacions individuals i corporatives, així com 

facilitant les intervencions de transformació i millora impulsades pels ajuntaments democràtics.

Ara tenim l’oportunitat de mirar al futur i iniciar un nou camí, fent resum i balanç interpretatiu del 

que ha passat al llarg de tots aquests anys tan dinàmics en transformacions, i pensant en el que 

volem i en el necessita la metròpolis a mitjà i llarg termini. 

En aquesta reflexió, el PDU metropolità haurà de tenir en compte la transformació esdevinguda 

en les formes de fer ciutat, el canvi econòmic que s’està experimentant i la necessària revisió 

del model urbanístic de creixement, així com els nous rols que han d’assumir el sector públic i els 

operadors privats i, per davant de tot, els canvis de paradigmes i prioritats que reclama la societat, 

començant per l’aplicació del principi de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

Per part nostra, des de l’AMB volem organitzar l’inici dels treballs per a la redacció del PDU 

metropolità entorn de tres pilars. 

El primer és la generació de coneixement. Volem deixar constància documental de les idees, 

diagnosis i estudis que es generin al voltant d’aquesta reflexió territorial que avui encetem, i és 

per això que els millors treballs i aportacions es publicaran periòdicament en una nova col·lecció 

que llançarem amb el títol Quaderns de l’AMB per al Pla Director Urbanístic Metropolità.

El segon pilar és l’equip redactor. Un equip reduït, especialitzat i experimentat que combinarà 

els seus treballs amb col·laboracions específiques com, per exemple, el de l’empresa pública 

Barcelona Regional.

Finalment, el tercer pilar serà la participació. Participació professional tan àmplia com sigui 

possible, i també participació institucional, especialment de la Generalitat de Catalunya i els 

ajuntaments metropolitans, així com del conjunt de ciutadans de l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 

Aquesta és la proposta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; us demanem que la feu vostra i 

que hi participeu activament.
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