
12

LES POLÍTIQUES 
URBANES EN 
EL CANVI D’ÈPOCA. 
EVOLUCIÓ 
DEL MARC POLÍTIC 
I SOCIAL A LES 
ÚLTIMES DÈCADES
Joan Subirats i Humet 

Catedràtic de Ciències Polítiques IGOP-UAB 



QUADERNS PDU METROPOLITÀ_01
CAP A LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR 
URBANÍSTIC METROPOLITÀ

13

CANVI D’ÈPOCA 
I ESTRUCTURA 
SOCIAL I URBANA A 
LA CONURBACIÓ DE 
BARCELONA
Ens trobem en un període de transició entre el final del que 

en podríem dir un model fordista-desenvolupista-urbanístic, 

que va marcar la vida de les grans ciutats espanyoles en els 

darrers trenta anys, i un escenari emergent encara per definir. 

Un escenari en el qual les relacions entre poders públics, 

dinàmiques econòmiques i interaccions socials pateixen grans 

convulsions, amb nous dilemes i conflictes relacionats amb 

la tensió entre difícils continuïtats i alternatives emergents 

però poc consolidades. Ens sembla especialment important 

situar la tensió entre el vell i el nou, entre continuïtats i 

discontinuïtats, en el marc urbà. Entenem que les ciutats 

concentren i intensifiquen els dilemes i reptes que planteja 

aquesta complexa transició o interregne (Bauman), de la qual 

tampoc no coneixem els possibles desenllaços. Tanmateix, el 

que ens va quedant clar és l’esgotament de les receptes que 

van servir per a estructurar i modular les polítiques urbanes a 

Espanya i a Catalunya a la segona meitat del segle XX. 

Molts dels paràmetres en els quals s’inscrivien les polítiques 

urbanes i el funcionament de les ciutats han canviat 

substancialment, i en aquest escenari hem de situar el 

debat que serveix de base a la redacció del nou PDU. 

Els principals paràmetres socioeconòmics i culturals que 

van servir de base a la societat industrial estan quedant 

enrere a marxes forçades. Molts dels instruments d’anàlisi 

que ens van servir per a entendre les transformacions de 

l’Estat liberal a l’Estat fordista i keynesià de benestar ara 

resulten clarament inservibles. Això passa tant localment (a 

la conurbació metropolitana de Barcelona) com globalment 

(és un fenomen d’àmbit mundial). No és el moment de 

reiterar molts d’aquests elements de canvi, però tracem-

ne algunes pinzellades. La globalització econòmica, el 

capitalisme financer i el canvi tecnològic en què se sustenta 

bona part d’això han modificat totalment les coordenades 

de l’industrialisme. El contingent d’aturats augmenta sense 

parar i ja no podem parlar d’estabilitat, de continuïtat, 

d’especialització professional única, en relació amb unes 

condicions de treball cada vegada més precàries i fluïdes. 

El treball estructura cada vegada menys la vida de les 

persones, i això afecta sens dubte els seus vincles socials, la 

forma d’entendre pautes de reciprocitat, o la implicació en 

assumptes que transcendeixen el mer individu (Sennett). 

Tant a Barcelona com a la resta del país, en aquests darrers 

trenta anys hem assistit a diversos episodis de crisi i 

d’augment molt notable de les xifres d’aturats. Però fins ara 

no hem tingut mai la sensació i l’evidència que alguna cosa 

molt de fons estava canviant. El nombre de persones que 

formen part del mercat de treball ha arribat a xifres que no 

s’havien assolit mai; però, en canvi, les perspectives laborals 

de joves o de persones aturades de més de quaranta-cinc 

anys són molt fràgils. En vista de la continuïtat de les xifres 

d’aturats que fa més de dos anys que busquen feina o de 

l’evident dinàmica de temporalitat dels contractes que se 

signen, podem dir que el treball ha esdevingut dependent, 

continu i estable, que ha esdevingut autònom (dependent 

o no), intermitent i precari. Així doncs, hem d’incorporar 

aquesta nova realitat, que sembla que no es modificarà 

encara que es produeixi una certa recuperació econòmica, 

en els apunts sobre els quals basar les perspectives de 

planejament urbanístic. 

Els impactes d’aquesta transformació no són menors en 

l’àmbit de les relacions socials. A Europa s’ha anat passant 

d’ordres socials relativament estables, amb escales de 

desigualtat conegudes i que permetien tractaments 

redistributius relativament homogenis i col·lectius, que 

s’establien a més amb notables garanties de continuïtat, 

a situacions caracteritzades per l’heterogeneïtat i la 

fragmentació, i amb complexitats només explicables des 

d’un procés d’individualització vertiginós. La desigualtat 

continua existint i fins i tot ha augmentat, però els seus 

descriptors s’han modificat substancialment. No hi ha un 

eix predominant, sinó multiplicitat d’eixos de desigualtat i 

de vulnerabilitat. L’acumulació històrica de riscos en certs 

sectors socials els havia permès de desenvolupar respostes 

col·lectives de tipus molt divers, que buscaven tant la 

capacitat de fer-se escoltar en un escenari polític pensat per 

a uns altres col·lectius i problemes com la resposta concreta 

a problemes relacionats amb les condicions col·lectives 

de vida i de treball. Enfront de l’anterior estructura social 

de grans agregats i d’importants continuïtats, avui tenim 

un mosaic cada vegada més fragmentat i generalitzat de 

situacions de pobresa i d’exclusió. L’àmbit de convivència 

primària ja no presenta el mateix aspecte que tenia en 

l’època industrial. Per bé que això genera canvis molt 

positius d’emancipació femenina via formació i accés al 
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mercat laboral, també repercuteix en el debilitament de les 

instàncies de socialització primària i de transmissió de criteris 

d’implicació comuna.

Aquest conjunt de canvis socials ha afectat de manera 

clara la realitat metropolitana barcelonina. Si mirem la 

Barcelona metropolitana de fa trenta anys i la d’ara, 

és més evident el canvi que la continuïtat: envelliment 

de la població, grans onades d’immigració, reducció i 

diversificació dels nuclis familiars, incorporació de les dones, 

amb recents retrocessos en l’edat d’emancipació dels 

joves, o en reagrupaments familiars no desitjats i forçats 

per circumstàncies econòmiques o pèrdues d’habitatge. 

Així mateix, ha estat espectacular el canvi en els nivells 

educatius, amb una gran extensió i elevació d’aquests, tot i 

que les taxes d’abandonament i els problemes de finalització 

d’estudis han sovintejat en les etapes més “brillants” de la 

bombolla immobiliària (2000-2008). Destaca un fet que no té 

precedents: les dones mostren nivells educatius més alts en 

totes les franges d’edat inferiors als 45 anys i a la franja 25-

29 trobem gairebé deu punts més de titulades universitàries 

que de titulats universitaris. En canvi, en el que sí que 

persisteix bàsicament la continuïtat, amb petits avenços, és 

en la distribució de temps a l’interior de les llars entre homes 

i dones. Continua sent veritat que les dones assumeixen de 

manera quasi exclusiva les tasques de cura, neteja i menjar 

a la llar, mentre que els homes, en general, persisteixen en 

tasques més perifèriques i circumstancials. Això lògicament 

genera tensions significatives per la doble jornada laboral 

d’elles i no resulta pas aventurat relacionar aquestes 

tensions amb l’augment de les fractures i disrupcions als 

nuclis familiars. És més apreciable l’emergència de tasques 

compartides sobretot en llars en què la dona té un nivell 

formatiu més alt, o en menor mesura quan els dos cònjuges 

tenen un nivell educatiu alt. És impressionant veure el gran 

canvi produït en l’estructura d’electrodomèstics a la llar, que 

s’han generalitzat quasi absolutament. En molt pocs anys 

ja són més del 75% les llars de l’àrea metropolitana que 

compten amb connexió a Internet i són més del 90% els 

joves de quinze anys que tenen telèfon mòbil. 

Les xifres de què disposem també apunten al fet que als 

anys vuitanta i noranta es va aconseguir de reduir i controlar 

les desigualtats socials, gràcies a la forta inversió social 

realitzada per les diferents esferes de govern i per la tasca 

molt significativa, i sovint més enllà de les seves obligacions 

competencials, dels governs locals. Tanmateix, des de 

l’esclat de la crisi, les coses han canviat notablement i de 

manera molt ràpida hem vist com les desigualtats socials han 

crescut i s’han reproduït en els llocs ja tradicionalment més 

fragilitzats, amb la novetat que la població vulnerable s’estén 

més enllà del que eren els seus enclavaments habituals. Una 

dada que hem recollit és com des del 2008 s’ha reduït la 

presència de joves dels barris perifèrics de Barcelona i de la 

seva corona metropolitana a les universitats; una presència 

que no havia deixat d’augmentar des de 1980.

Si ens detenim en el tema de l’habitatge, el que observem 

és una gran extensió de la propietat en detriment del 

lloguer, un gran endeutament, una notable incidència dels 

desnonaments a l’àrea i un major impacte de tot això en 

les franges de joves, parelles amb pocs anys de casats o 

de convivència i immigrants, i que els ancians estan més 

protegits, amb l’habitatge ja pagat i amb el flux de pensions 

més o menys constant. Així doncs, els col·lectius més 

vulnerables continuen sent els joves, els immigrants, les 

dones (sobretot les que tenen família a càrrec seu) i els 

majors de seixanta-cinc anys, per aquest ordre.

Aquest conjunt de canvis i de profundes transformacions 

en les esferes productiva, social i familiar no han trobat 

els poders públics en el seu millor moment. El mercat i el 

poder econòmic subjacent s’han globalitzat, mentre que les 

institucions polítiques i el poder que n’emana continuen en 

gran manera ancorats en el territori. Aquestes institucions 

territorialitzades pateixen problemes de legitimitat 

importants, a causa tant de situacions d’heteronomia (els 

qui decideixen sobre les condicions de vida de la gent no 

són els escollits per a això) com de captura (capacitat de 

control de les institucions reguladores per part d’agents 

financers i econòmics, que haurien de ser els regulats). Però, 

en canvi, és en cada territori on els problemes que generen la 

mundialització econòmica i els processos d’individualització 

es manifesten diàriament, com hem pogut comprovar en el 

gran tomb al qual hem fet referència.

Si relacionem situació social amb participació política, 

observem que, com menys nivell de renda, més abstenció 

política. Es continua mantenint una certa correlació entre 

nivell de renda i orientació política (dreta-esquerra), tot i que 

cada vegada menor.

En definitiva, aquesta ràpida mirada ens dóna un quadre 

que podríem resumir en grans canvis en la vida de la gent, 

amb forts impactes en la quotidianitat, sobretot en el mercat 

laboral, el cicle vital, l’estructura i composició familiar, i 
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l’accés a la tecnologia. S’observa un tomb en l’allunyament 

de la política institucional, en el sentit de repolitització i de 

crisi dels partits que tradicionalment havien estructurat el 

vot, tot plegat fruit de majors tensions entre “guanyadors” 

i “perdedors” en la crisi, i les pèrdues de vincles i llaços que 

generen els canvis ja esmentats.

 

PANORAMA URBÀ. 
ALGUNS COMENTARIS

Si volem fer un petit recorregut per l’evolució de les grans 

ciutats espanyoles en els darrers anys per a contextualitzar 

l’escenari metropolità barceloní, direm que aquestes ciutats 

van sortir de la letargia de la postguerra a cavall de la relativa 

normalització que va suposar la modernització econòmica 

del règim franquista a través del Pla d’Estabilització i de 

la incorporació plena de la pesseta a la convertibilitat 

internacional, cosa que en va facilitar la integració en el 

mercat d’inversions i en el negoci turístic. Així doncs, es van 

obrir les portes a inversions estrangeres, es van ampliar les 

possibilitats d’exportació i es va iniciar l’obertura al turisme, 

tot això sustentat en una formalització jurídica major en les 

formes de procedir de l’Administració (reforma administrativa 

de López Rodó). Aquestes van ser les bases de creixement 

econòmic a l’Espanya dels anys seixanta.

En aquesta mateixa dinàmica podem situar el ràpid 

creixement d’algunes ciutats com ara Madrid, Barcelona, 

Bilbao o, en menor mesura, València o Vigo. Aquestes 

ciutats, doncs, acumulaven el ràpid sorgiment d’indústries 

i de serveis, i alhora, nous residents procedents de la 

immigració interior que buscaven un lloc on establir-se i on 

tenir perspectives de futur. Les polítiques urbanes com a 

tals eren inexistents; el que es necessitava eren llocs, espais, 

enclavaments on construir habitatges, encara que fos a 

costa de postergar serveis essencials, mitjans de transport 

o les condicions bàsiques de qualsevol espai públic. Era 

un urbanisme de mínims, que va trobar en la tipologia dels 

polígons d’habitatges en barris perifèrics la solució per a 

anar situant milers de nouvinguts que s’amuntegaven en 

barraques d’autoconstrucció.

Els ajuntaments, a més, en aquella època eren essencialment 

administracions locals que depenien totalment del poder 

central i la seva capacitat per a desplegar polítiques urbanes 

mínimament complexes estava del tot descartada. Només 

Madrid i Barcelona disposaven d’una major capacitat 

executiva, encara que el control central sobre les seves 

iniciatives i programes era absolut. El desplegament urbà 

estava completament sotmès a les necessitats que es 

derivaven del creixement industrial i la lògica era, per tant, 

clarament subsidiària. Però és important fer notar que ja als 

anys cinquanta es va impulsar una política d’habitatge que 
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pretenia incorporar la lògica de la propietat com a paradigma 

popular dominant. De fet, podem dir que una forma de 

compensar els baixos salaris va ser propiciar l’accés en 

propietat a l’habitatge, tot i que aquest fos de baixa qualitat i 

en barris en què mancaven els serveis més elementals.

 

El canvi polític a finals dels setanta va implicar la plasmació i 

posada en pràctica d’un programa complet de reconstrucció 

urbana —postergat o limitat en el tardofranquisme—, el qual 

va constituir l’agenda de la nova democràcia local. Aquests van 

ser els anys en què van cristal·litzar i es van institucionalitzar 

les propostes polítiques i urbanes que van esdevenir les bases 

polítiques dels moviments veïnals i urbans dels anys setanta 

a tot Espanya. El tema fonamental per a tota ciutat va ser la 

capacitat de construir, dotar i fer funcionar serveis públics 

que havien estat sistemàticament postergats o realitzats amb 

estàndards molt baixos durant els anys del desenvolupisme 

franquista. Les ciutats començaven a ser vistes més com a 

centres de serveis que com a centres industrials, cosa que va 

anar motivant el desplaçament de les indústries a la perifèria o 

cap a les segones corones metropolitanes.

Els anys vuitanta van significar la plena consolidació del 

model “reparador” i “renovador” sorgit els anys de la transició 

democràtica. Els ajuntaments es van anar consolidant, 

polítics i nous tècnics locals es van professionalitzar 

i, en general, es pot dir que es va produir una notable 

institucionalització de la vida política local, amb un gran 

punt d’interès, que era la recuperació econòmica, unida a la 

generació d’un sòcol de serveis bàsics que cada comunitat o 

municipi requeria. 

Més tard, ja a la darreria del segle i una vegada resoltes en 

gran part les mancances bàsiques heretades, alguns governs 

locals de ciutats espanyoles significatives comencen a pensar 

en termes d’estratègia urbana, definint objectius, tractant 

de generar complicitats amb actors econòmics i socials, 

mirant de buscar un lloc propi en un procés de globalització 

ja clarament en marxa. D’altra banda, la preocupació 

creixent per les conseqüències ambientals del procés de 

desenvolupament accelerat a les ciutats espanyoles va 

obligant a incorporar en la agenda de les polítiques urbanes 

lògiques que tinguin en compte un concepte d’hàbitat urbà 

que vagi més enllà de l’estricte disseny urbanístic d’espais 

públics i zones de residència i serveis. 

Alhora, els canvis socials generats per les innovacions 

tecnològiques i la globalització econòmica comencen a 

fer-se notar a les ciutats, com ja hem vist abans. Més 

individualització de les trajectòries vitals, menys espais 

estables de socialització, més fragilitat de les estructures 

familiars, generalització de la precarietat laboral..., són 

aspectes que es van deixant sentir de mica en mica i 

amb ritmes distints en les diferents ciutats. La mateixa 

generalització de l’estatus de “propietari” (un 87% 

d’habitatges de propietat a Espanya l’any 2007, enfront 

del 50% a finals dels anys cinquanta) genera una lògica 

de relació entre ciutadà i govern local, més entesa com a 

client –prestador de serveis que com a ciutadà– institució 

representativa. Els governs locals comencen a assumir 

problemes, temes o demandes que no encaixen en el seu 

repertori tradicional de serveis d’atenció bàsica o primària. 

L’agenda urbana es fa més complexa i genera noves 

estratègies en temes educatius, culturals, socials o de salut 

comunitària que condueixen a nous espais de concertació 

entre esferes de govern i/o entre institucions públiques i 

actors socials.

A mesura que avancem en el nou segle, augmenten 

les tensions entre una dinàmica de creixement en la 

complexitat dels problemes urbans, amb una major 

densitat en l’articulació entre polítiques en l’àmbit local, 

i les dificultats dels governs locals de proveir-se dels 

recursos necessaris per a assumir aquestes noves tasques 

i compromisos. Mentre dura la febre especulativa al voltant 

del boom de l’habitatge, els ajuntaments es beneficien de 

les plusvàlues generades per tot aquest procés. Tanmateix, 

en el moment en què esclata la bombolla, molts governs 

locals s’enfronten amb la dura realitat d’una agenda de 

serveis a les persones molt més extensa, un gran augment 

de l’atur, una fragilitat social i familiar notable per la gran 

generalització de l’endeutament hipotecari i unes exigències 

de cobertura de serveis bàsics en municipis que han crescut 

significativament, i en canvi, amb capacitats d’obtenció 

de recursos que tornen als estàndards i límits tradicionals 

(impostos locals molt determinats i transferències limitades 

de l’Estat i de les comunitats autònomes). 

La globalització deixa sentir amb força la seva influència, 

tractant d’imposar un model o un “metarelat” de matriu 

neoliberal, en el qual es barregen elements ideològics amb 

tècniques específiques de govern, que busquen la reducció 

de la despesa pública; la mercantilització de serveis a 

les persones en temes clàssicament locals, com ara la 

cura i l’atenció, i l’assumpció pública de les externalitats 

negatives d’aquesta estratègia, fet que comporta 
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un debilitament de l’estructura de drets universals i 

subjectius. Es discuteix als poders públics el seu paper 

d’“assegurador social”, ja que des de la mirada hegemònica 

del capitalisme financer s’entén que la socialització de la 

seguretat és injusta i ineficaç. Els arguments que es fan 

servir van en la línia de considerar que el sistema públic 

de benestar pot generar incentius per a deixar d’esforçar-

se, de manera que es premiaria a qui no s’ho estaria 

guanyant i, en canvi, es penalitzaria els qui s’esforcen, 

que no veurien recompensats els seus esforços amb una 

situació millor. Alhora, aquest sistema també seria ineficaç, 

ja que podria ser substituït per operadors privats que en 

millorarien l’eficiència i rendiment. En aquest context, els 

governs locals tenen la tasca de doblegar-se a aquesta 

lògica o de construir alternatives socials, econòmiques i 

ambientals diferents. Els debats sobre resiliència urbana, 

sobre economia social, sobre innovació social o sobre 

el concepte del comú, comencen a sorgir en contextos 

urbans i ràpidament es connecten amb exigències 

d’aprofundiment democràtic també a escala local. Així 

doncs, a les ciutats espanyoles (en algunes més que en 

d’altres, en algunes de manera més ràpida i dràstica que 

en d’altres) s’ha produït un trànsit des d’una agenda de 

polítiques urbanes molt centrada en l’eix urbanisme-

desenvolupament econòmic cap a una major presència 

dels components socials, culturals i ambientals, de tal 

manera que podríem dir que, sense abandonar el vessant 

urbanístico-econòmic, com sempre molt significatiu en 

l’estratègia dels governs locals, les agendes urbanes 

s’han fet més plurals i complexes, i en resposta a això les 

polítiques urbanes han assumit una extensió i ordidura 

molt més grans en aquests darrers anys. Ja no n’hi ha 

prou amb l’urbanisme per a abordar els problemes urbans; 

sense una estratègia de polítiques urbanes pròpia, sense 

processos d’implicació social, els governs locals veuen les 

seves dinàmiques sotmeses a agents externs que dicten 

projectes i ritmes.

En definitiva, el que podem constatar és, d’una banda, el 

reforçament i l’extensió de l’agenda dels governs locals i, d’altra 

banda, fruit de l’anterior, una major densitat i transversalitat 

de l’urbà. I tot això unit a les creixents dificultats per a abordar 

aquest exigent context de globalització i arrelament local, amb 

una gran limitació de recursos i possibilitats dels ajuntaments 

de les grans ciutats espanyoles després de la fi de la bombolla 

immobiliària, i en ple procés recentralitzador exemplificat pel 

projecte de llei anunciat pel govern Rajoy el 2013 de reforma 

dels governs locals. 

En resum, des del 2007 molts d’aquests factors de canvi, 

d’interregne, han patit una brusca acceleració, mentre els 

seus efectes generaven un agreujament notable de les 

condicions de vida dels ciutadans. Tenint en compte les 

relacions entre esferes de govern, podem identificar tres 

etapes a partir de l’esclat de la crisi. En una primera etapa 

(2007-2009), els governs neguen la profunditat de la crisi 

mentre aquesta es concentra en l’esfondrament del sector 

immobiliari. En una segona etapa (2009-2011), l’atur es 

dispara i pren el protagonisme l’Administració General de 

l’Estat amb el paradigmàtic Pla E com a proposta-insígnia 

amb polítiques executades en l’esfera local orientades 

a la reactivació del sector de la construcció a través de 

la inversió pública. Es comença a reconèixer una crisi 

financera i es produeix un transvasament progressiu dels 

costos del deute privat (fonamentalment bancari) cap 

al deute públic a partir del procés de reestructuració 

bancària. La tercera etapa, l’actual, está marcada per les 

polítiques d’austeritat en el marc de la UE, la crisi de les 

finances públiques, la limitació del deute públic i l’augment 

de la desigualtat i l’emergència social en l’escala local, 

amb l’amenaça de processos de forta recentralització 

utilitzant les diputacions provincials com a instrument 

implementador i gestor. 

Com repensar problemes i polítiques de resposta des d’una 

perspectiva que reconegui la significació de l’espai, del 

territori en què això té lloc (en aquest cas, les grans ciutats 

espanyoles), i mantenir alhora una perspectiva integral 

que permeti abordatges transversals i pluridisciplinaris 

aprofitant el factor de proximitat? S’ha argumentat que la 

variable territorial és molt significativa a l’hora d’establir la 

distribució de les oportunitats vitals i de consum, i que és 

justament en aquestes coordenades territorials on s’esdevé 

la tensió entre les funcions de les àrees urbanes com a 

mitjà residencial per a la població i els usos d’aquestes 

mateixes àrees com a palanques d’acumulació per a altres 

sectors, tot això en ple debat sobre la sostenibilitat de 

les ciutats atenent la seva evident “empremta ecològica”. 

Des d’aquesta perspectiva s’emfatitza el paper central del 

territori tant en nous processos d’acumulació en l’economia 

globalitzada com en la seva qualitat de “suport” concret 

i específic del benestar de la ciutadania. Cada territori 

concret es veu afectat per un conjunt de polítiques i 

intervencions que “descendeixen” des de diferents esferes 

de govern (multilevel government), marcant el seu 

desenvolupament, així com les interrelacions concretes dels 

seus habitants i la seva qualitat de vida.
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Així doncs, entenem que ens trobem en moments de 

profunda reconsideració de les polítiques urbanes, ja que 

les aproximacions tradicionals (de caràcter específicament 

urbanístic) no ens resulten útils, precisament quan 

sembla que és més decisiu el rol territorial-urbà en els 

desenvolupaments contemporanis i en els processos 

d’innovació social que requereix el marc d’“interregne” 

entre èpoques. Una xarxa d’entitats i organismes públics 

anomenada European Urban Knowledge Network fa servir la 

definició de política urbana següent: 

“Urban policy is multidisciplinary and constantly adjusting 

itself to new demands. Cities as focus of modern society 

are socially, culturally and economically dynamic entities. 

Successful urban policy integrates multiple domains: relevant 

domains are labour market, spatial planning, housing, 

environmental sustainability, safety, mobility, economy, culture, 

and social inclusion policies. The main focus of effective 

urban policy is life and functions in urban areas. Effective 

management of urban policy is marked by good governance. 

Increased citizen and civil society participation, as well as 

cooperation between local authorities and municipalities are 

an indispensable part of urban policy. The main challenges 

posed by urban policy are to create cities that are inclusive, 

attractive, safe and offer opportunities for all.” 

En definitiva, el canvi d’escenari que estem vivint i que 

afecta de manera profunda aspectes essencials de la vida 

de les persones exigeix un replantejament molt significatiu 

de les polítiques públiques, i això és especialment important 

en l’àmbit urbà, atès el seu profund impacte en els aspectes 

quotidians i de benestar. Avui dia les polítiques públiques 

locals destaquen per la baixa articulació i integralitat i 

predominen les respostes segmentades i especialitzades. 

Els reptes que cal afrontar exigeixen millors articulacions de 

les polítiques locals en una lògica de resiliència urbana. Hi 

ha una notable confusió entre “polítiques locals” i “polítiques 

urbanes”. Tot i la constant interrelació i influència recíproca 

de les actuacions en un mateix espai urbà de les diferents 

esferes de govern (europea, estatal, autonòmica, etc.), les 

articulacions són poc habituals, de manera que es produeixen 

notables contradiccions i solapaments. No hi ha pràcticament 

polítiques urbanes formulades a escales supralocals i 

intergovernamentals. Les pressions i els reptes fan que, 

malgrat tot, es detectin dinàmiques significatives d’innovació 

en les polítiques públiques presents a moltes àrees urbanes, 

tot i que de manera desigual i certament aïllada. Creiem que 

les ciutats i àrees urbanes que aconsegueixen d’avançar 

millor en processos de sostenibilitat social i urbana són les 

que aprenen de la mateixa experiència, mantenen oberts 

els canals d’innovació amb la seva presència translocal i 

internacional i arriben a combinar noves aproximacions 

als problemes urbans (sostenibilitat, inclusió social...) 

amb fórmules noves de govern (integralitat, governança 

multinivell, participació ciutadana, etc.). 




