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CAP AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC 
(PDU METROPOLITÀ)

Com ja ha plantejat Sebastià Grau, el PDU metropolità neix a partir d’uns canvis legislatius que 

reconeixen l’experiència de l’AMB i situen el PDU metropolità com un planejament d’escala 

intermèdia: “entre” el Pla Territorial Metropolità i el Pla Local o Municipal. 

EL PDU metropolità té com objectiu actualitzar el PGM 1976 vigent, que en el seu moment i 

seguint els principis d’una pràctica urbanística avançada, “donava sortida i solució a totes les 

escales” del territori. 

Caldrà en canvi, trobar el contingut precís del PDU metropolità en aquest espai “entre escales”, que 

permeti, tant interpretar algunes opcions “macro” que afecten gran part de l’àmbit metropolità, 

com donar directrius per les decisions a nivell dels sectors dins del propi perímetre de l’AMB.

En Josep Parcerisa ha mostrat en la seva presentació, els valors del PGM vigent, i voldria 

destacar ara la vàlua d’aquest pla, quant a les infraestructures i a les reserves de sòl per 

equipaments i espais verds. Sens dubte cal reconèixer que el PGM va significar un canvi radical 

a la manera de fer l’urbanisme a l’Àrea Metropolitana i també que ha actuat com a marc pel 

desplegament de tantes accions de millora urbanística a nivell municipal i metropolità. Però 

també ens interessa observar i valorar les modificacions que hi ha hagut, per discutir i aprendre 

de les seves mancances. Què no ha funcionat? Quins són els aspectes que ha calgut modificar 

en més ocasions? S’han canviat quan han aparegut noves idees? O noves demandes funcionals 

i econòmiques? En parlarem segur en un altre moment.

Al llarg dels 37 anys, el PGM ha tingut més d’un miler de modificacions que han estat necessàries 

per tirar endavant una gran quantitat d’iniciatives: canvis per re-escalar infraestructures 

i disminuir el seu impacte; per resoldre desajustos respecte les necessitats en les àrees 

econòmiques; fins i tot, per portar endavant el projecte olímpic; entre tantes altres.

També hem constatat que estem immersos en una transformació de les demandes econòmiques, 

socials i urbanístiques, que ens obliguen a pensar en la necessitat d’aquest Pla Urbanístic, que 

participi de les condicions de la nostra cultura urbanística actual i per tant, que introdueixi 

característiques diferents i innovadores.

Sistema viari bàsic. 

Pla General Metropolità 

de Barcelona, 1976.

Estat del Pla General Metropolità 

de Barcelona, 2006.
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ALGUNS PUNTS PREVIS
L’Urbanisme té una legitimitat social que s’ha guanyat al llarg del segle XX i que ha consolidat 

una disciplina. La societat accepta i demana aquesta pràctica perquè:

– Assegura un millor desenvolupament dels processos d’urbanització i de les transformacions urbanes.

– Ajuda a garantir el futur, ja que té en compte  les previsions necessàries a mig termini.

– Permet una disminució dels desajustos socials entre àrees dins del mateix sistema metropolità, 

és a dir, disposa d’una capacitat redistributiva.

En aquest entorn, l’Urbanisme europeu, té una forta tradició recolzada en dues components: la 

Civitas i la Urbs basades en la civilització antiga.

– Civitas, reflecteix el conjunt de ciutadans i les seves necessitats socials i productives.

– Urbs, representa el medi físic que els acull i els permet desenvolupar-se. També ens explica la 

preocupació formal i espacial de la ciutat.

Segurament la correcte imbricació entre ambdues components és una de les tasques centrals 

del planejament.

Però cal tenir present que l’Urbanisme ha passat per un període crític i de desconcert a finals 

del s. XX, quan el poder lliberal va proclamar que el planejament ja no era necessari i que el 

sector privat podia fer la ciutat prescindint-ne. Els Docklands a Londres en van ser un exemple 

paradigmàtic, que es va presentar com a model universal. El seu estrepitós fracàs va obligar al 

sector públic a rescatar i resoldre finalment l’impasse creat pel desori dels privats; alguns d’ells, 

com O&Y, van patir la seva fallida.

Aquestes experiències van crear el desconcert i van desmuntar la credibilitat de la pràctica 

del planejament, que segur calia millorar. Però com a simple reacció, va produir l’aparició d’una 

multiplicitat d’iniciatives de planejament sectorial: per protegir el medi ambient, per definir 

estratègies econòmiques, per atendre als factors de l’ecologia, la mobilitat, etc. Un conjunt 

d’iniciatives ben intencionades, però a vegades poc coherents entre elles. També va donar lloc 

a la discussió i contraposició entre Pla i Projecte; entre Estratègia i Acció; però d’una forma 

contradictòria, que no va enriquir massa el debat sobre la seva necessària complementarietat.

Observem com darrerament a Europa torna a créixer la demanda de Planejament Urbanístic, amb 

nous continguts i objectius,  que pot servir per fer decantar en un espai coherent, part d’aquelles 

exigències plantejades des dels diferents sectors del coneixement ambiental, social i urbà.

Evolució dels Plans: des de 

models analògics a composicions 

d’estratègies en escales i temps 

diferents: exemple de Roma.



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

59

En certa manera es busca que el Planejament pugui ser un element de síntesis de les múltiples 

preocupacions i a partir d’ell, poder simplificar la complicada situació administrativa i burocràtica, 

tot augmentant-ne la seva eficiència. Cal celebrar per exemple la iniciativa del Departament de 

Territori de la Generalitat en el sentit de condensar en un nou Codi d’Urbanisme, la legislació 

tan feixuga i en gran part redundant que ens envolta. Hom pot pensar altra vegada, amb el 

Planejament Urbanístic com a eina de desenvolupament i de millora social.

Però com ha de ser aquest planejament? I en quines bases s’ha de formular? Voldríem tractar 

d’entendre com cal arrelar-lo en les consideracions de la nova cultura urbanística emergent. 

D’entrada, hem d’entendre que aquest planejament ha evolucionat i està superant alguns 

models previs, per exemple:

– No pot seguir arrelat als “models” analògics que s’han aplicat en gran mesura al s. XX. Hi havia 

una imatge general que explicava la idea del Pla; avui descobrim que afrontem una complexitat 

encara mes gran, com explicarem després.

– La idea del planejament i de l’acció concertada des del sector públic –model de la postguerra-, 

ha anat perdent força i ha estat reemplaçat per un sistema on el públic té la capacitat de 

promoure o de fixar regles, però el protagonisme ha passat al sector privat i/o corporatiu que 

en general tenia la capacitat de finançar-lo. Potser el planejament ha de recuperar la força de 

convèncer i suggerir, tot evitant els desenvolupaments especulatius.

– Calia també donar sortida a les dinàmiques pel desplegament del sistema industrial; i tot i que 

encara avui que hi sigui present, no és segurament l’element mes determinant. La transformació 

econòmica obliga a repensar els models de desplegament urbà.

Per altra banda l’experiència del planejament en el XX va consolidar algunes qüestions essencials, 

que encara ens semblen vàlides:

– Una metodologia –compartida amb altres disciplines- com: Anàlisi; diagnosi; avaluació crítica; 

alternatives; selecció; propostes;.. i els feedbacks corresponents.

– També va establir unes referències útils sobre temes clau, que encara demanen ser 

avaluats, com: descentralització vs. densificació; nou creixement independent de la ciutat vs. 

desplegament contextual...,entre d’altres, qüestions que van evolucionant segons les fases de 

desenvolupament urbà.

Àmbit metropolità de Barcelona 

en el context de Catalunya.
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QüESTIONS PLANTEJADES PER 
LA NOVA CULTURA URBANÍSTICA

Avui però, estem en una nova cultura urbanística que ens obliga a tenir en compte nous 

paradigmes. Voldria apuntar-ne alguns i començar a entendre la seva implicació en el Planejament 

Urbanístic de realitats grans i metropolitanes. Segurament aquest temes seran tocats amb més 

profunditat en treballs en curs i discutits en futurs workshops.

1. Les ciutats i sobretot les metròpolis són obertes i relacionades entre si i els espais “urbanitzats“ 

són moltes vegades discontinus i per tant, funcionen i interactuen en xarxa. La qual cosa no 

vol dir que tot el territori hagi de ser ciutat, ans al contrari: cal seleccionar bé els indrets on 

l’activitat humana és prioritària, per aconseguir situacions més harmòniques amb el territori. 

Les estructures socials i productives han canviat: el desenvolupament a mig termini no exigeix 

necessàriament un gran creixement físic, com sí que ha passat en dècades precedents.

Les ciutats son obertes 

i funcionen i interactuen 

com sistemes en xarxa. 

Mapa de les comunicacions 

via Internet al món.
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2. Les ciutats grans estan sotmeses a la competència a nivell global. Com bé sabem l’estructura 

econòmica és cada cop més global; la densitat d’informació i l’accessibilitat global reflecteixen 

les posicions més favorables per captar els sectors punta de l’economia. A escala europea 

la competència entre regions metropolitanes és contínua i ferotge. Per altra banda, la ciutat 

clàssica resulta ser massa petita i no suficientment flexible, per això es passa a l’organització 

d’espais regionals. Aquests espais  agrupen varies àrees metropolitanes que competeixen entre 

sí, alhora que funcionen com a entitats complementàries. Aquí la qualitat de la ciutat i dels seus 

serveis es demostren valors fonamentals. 

Mentrestant, el territori es transforma amb nous patrons, tenint en compte que les distàncies 

entre punts són mesurades per temps de trajecte i no per dimensions reals.  Això s’ha demostrat 

clarament en l’evolució de les ciutats i les metròpolis a França i a Centre-Europa, a partir del 

tren d’“alta velocitat”. El mapa s’encongeix perquè els temps dels recorreguts es redueixen, i la 

distribució funcional s’altera notablement. En el nostre escenari mes pròxim, Girona ja no està 

només a 100 km de Barcelona, sinó sobretot, a 40 minuts de Sants-Estació, un temps semblant 

al que podem tardar en desplaçar-nos en cotxe des de Cornellà fins a la Torre Agbar. Aquests 

canvis d’accessibilitat ens obliguen a pensar d’una manera renovada el territori metropolità.

En el marc de les grans metròpolis globals, a Europa es distingeixen alguns clústers o eixos de 

desenvolupament “naturals”: el corredor mediterrani europeu n’és un exemple paradigmàtic. 

Dins d’una entitat con aquest Corredor -que va de Suècia a Algeciras-, hi ha competència entre 

els pols metropolitans més potents, però també hi ha la complementarietat per fer-se forts 

davant dels altres. Aquests sistemes macro-regionals es troben igualment al Japó, a Holanda, o 

als USA. són les formes de la nova urbanització, que ja anticipava Lloyd Rodwin com a base del 

futur de les metròpolis.

El mapa d’Europa s’encongeix 

per la disminució dels temps 

de recorregut.

Clústers i Eixos “Urbans” 

de les grans metròpolis europees.
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3. La millora de les condicions mediambientals emergeixen com una de les garanties de la 

qualitat metropolitana. Cal entendre el territori metropolità com uns fragments que integren 

l’espai obert a gran escala, que la natura és part de la ciutat, i no només un entorn exterior que 

l’envolta. Un bon nombre d’activitats recreatives i productives poden trobar el seu espai en una 

definició més precisa del que anomenem espai no-urbanitzable.

Per exemple, un dels temes que encara no s’han sabut resoldre és la relació entre els teixits 

urbans i els espais oberts. Els contactes entre els parcs i la ciutat són encara avui durs i difícils, 

a la manera que ho eren fa 40 anys. Però apareixen també aquí noves qüestions que ens poden 

permetre dur a terme una requalificació molt important d’aquests espais. Venim de la tradició 

de la urbs, en la que el que realment importa és projectar l’espai construït, les edificis, la pedra. 

Això és precisament és el que explicava Elies Torres fa anys en un clar article “Y el resto, verde”; 

tractant de reclamar més esforç de creativitat i de projecte en un tema tan important. 

Tot això cal mirar-ho amb l’especificitat d’una ciutat mediterrània, en les maneres com la 

vegetació pot ser més protagonista de l’espai, com l’aigua pot ser reciclada, els residus 

degudament tractats, l’energia millor utilitzada... En definitiva, enriquir i fer més eficient el 

metabolisme metropolità, que en el seu conjunt pot crear una entitat més atractiva. Ramon 

Folch ho explica en detall. Segurament no és exagerat pensar que amb aquesta orientació, la 

metròpolis acabarà sent més amable i les infraestructures podran incorporar altres modes de 

transport i esdevenir potents xarxes verdes.

La “natura” pot passar a ser un 

element substancial de la ciutat, 

algunes activitats recreatives 

i productives hi tenen cabuda 

en el temps.

Secció d’un carrer que participa 

del metabolisme urbà integrant 

més funcions.
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4. Una altra qüestió observada és la revolució en les formes de comunicació i les tecnologies de 

la informació, amb un fort impacte sobre l’ urbanisme. Els canvis en les formes i tecnologies de 

transport i comunicació continuen, a un ritme més accelerat, els ja experimentats en els segles 

XIX i XX.

Aquestes dinàmiques han transformat les morfologies de les ciutats i també generen ara noves 

formes d’edificis on la informació permet respostes intel·ligents al canvi físic. Hom pot distingir 

entre infraestructures “hard” i les “soft”. Respecte les primeres, més habituals i d’alt cost, cal 

introduir conceptes de reversibilitat per justificar la seva inversió a llarg termini, tenint en compte 

com evoluciona la mobilitat privada i el transport públic, amb el tren com a protagonista. També 

cal tenir en compte la transformació dels elements associats a la mobilitat i la comunicació: 

veiem per exemple les recerques del MIT a Cambridge, sobre els nous artefactes dissenyats i no 

sabem dir si son càpsules, motos en volum o cotxes del futur. També la recerca sobre l’energia 

solar ja fa volar avions no contaminats avui en dia... Així doncs, tan l’ús com el disseny de les 

infraestructures tradicionals haurà de ser repensat, per tal de satisfer les noves demandes.

En qualsevol cas, la mobilitat no deixa d’augmentar: els moviments de persones, de mercaderies, 

de dades immaterials..., contribuint en gran mesura a la urbanitat contemporània i respecte els 

quals convé buscar formes d’organització i de distribució més sostenibles. Per altra banda, hi 

ha els elements “soft” que formen el “digital and mobile media”. Són elements en transformació 

contínua i de distribució massiva, que garanteixen l’ús intel·ligent per part dels ciutadans -a 

través d’instruments cada cop més difusos, com els telèfons avançats, entre altres-,  de moltes 

infraestructures “hard”, pesades i costoses, que cada cop resulten més accessibles. Són 

canvis que afecten a la ciutat i tenen una forta incidència social. Caldrà per això que aquestes 

transformacions siguin avantatjoses per la majoria de la comunitat.

Cal no oblidar que molts fluxos no requereixen ja avui un espai propi –no passen per canals- 

però assenyalen els llindars de l’àmbit d’influència metropolitana (perquè hi són més presents 

que en la resta del territori). Potser la vella controvèrsia entre transport públic i mobilitat privada 

pot quedar superada aquí per una visió més àmplia i madura  de la mobilitat, on l’elecció entre 

els modes de transport per l’usuari és un fet nou i decisiu. Segur que també hi han altres 

paradigmes nous sobre la taula.

La transformació dels elements 

associats a la mobilitat 

i la comunicació hauran de fer 

repensar el disseny 

de les infraestructures: La seva 

reversibilitat és necessària.
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5. Les estructures socials i productives estan canviant.

Com bé ha explicat en Joan Subirats, la demografia evoluciona, creix l’envelliment; el nombre de 

famílies monoparentals augmenta i per tant, hi ha major demanda d’unitats residencials; tot això 

mentre la desigualtat no para de créixer. Les formes de viure canvien i afecten els espais cívics 

i els equipaments. La “proximitat” als espais cívics apareix com un valor en si mateix. Són totes 

aquestes qüestions a tenir en compte al dissenyar la metròpolis.

Les formes de treball es diversifiquen i es comprova que cal proporcionar espais urbans de 

naturalesa diferenciada segons el sector de població resident. Les demandes canvien en 

funció dels diferents grups d’edat i de la seva formació. En alguns indrets, com a Singapur o a 

Estocolm, la capacitat d’atracció de certa mà d’obra qualificada se situa com una prioritat per tal 

d’establir formes d’activitat econòmica innovadora. Per aconseguir-ho, la qualitat dels serveis i 

dels equipaments de la metròpolis resulta fonamental, una qüestió que genera un model que pot 

beneficiar tant els que hi resideixen, com els que s’hi incorporen.

Els plans per Singapur i Estocolm 

busquen proporcionar espais 

urbans diferents i atraure mà 

d’obra qualificada.
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6. Els sistemes metropolitans es produeixen amb una gran diversitat funcional i morfològica, fet 

que constitueix un gran potencial per la metròpolis. En aquest sentit, cal superar el concepte de 

zonificació que separa i segrega, quan descobrim que hi ha usos que poden compartir i formar 

estructures híbrides. Alhora, hi ha encara usos que són conflictius o perillosos i que han de 

romandre segregats. La diversitat es presenta en els sectors productius que poden combinar 

entitats molt diferents: poden coexistir –potser en espais separats-, la indústria, la recerca, els 

serveis punta; i també l’agricultura urbana pot tenir-hi el seu rol.

7. Les morfologies urbanes residencials o mixtes, han de tenir en compte l’evolució de les 

demandes demogràfiques i de les formes de viure. Els estudis recents ens parlen que l’habitatge 

no és nomes el lloc de dormir, també es un lloc de treball i de relació; la privacitat és un valor 

creixent a tenir en compte. Les exigències de sostenibilitat, d’estalvi energètic i la reducció 

d’emissions ens poden crear noves demandes sobre el parc residencial tradicional, que podrà 

ser millorat. La ciutat sostenible ens demana una certa densitat si volem poder aconseguir 

uns serveis i equipaments a cost raonable. Les formes de baixa densitat han de ser tractades 

adequadament intensificant l’ús on sigui possible.

Esquema de la relació 

densitat-serveis.

La integració de nous elements 

és possible en zones denses 

ja construïdes. A Eindhoven 

s’introdueix vegetació que 

participi del metabolisme natural.  
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8. La transformació  de la metròpolis crea “espais d’oportunitat”.

És l’evolució dels grans fragments urbans a gran escala metropolitana els que poden aportar 

solucions a les noves demandes funcionals i de serveis. Són oportunitats per crear, entre d’altres:

– continuïtats entre els sistemes verds, que poden formar malles ben estructurades.

– noves centralitats metropolitanes, que redistribueixin la urbanitat.

– espais intercanviadors, que posen en relació espais molt diferents.

– espais “entre” o en procés de “consolidació”, que poden actualitzar-se a les noves exigències 

de sostenibilitat i formes de viure...

9. Cal avaluar l’evolució  dels models productius possibles i encaixar els emergents.

Per una banda, hi ha una tendència creixent a favor de l’economia del coneixement (spin-off), 

com sector capaç d’estirar-ne d’altres de productius de la metròpolis. Per l’altra, es constata 

la pervivència de sectors de manufactura i d’assemblatge industrial degudament evolucionats. 

Sectors com la logística demanen en si mateixos una reflexió profunda, així com també l’economia 

“on-line”, que és una de les conseqüències de l’accés continu a la informació. També la demanen 

els sistemes de disseny i fabricació per ordinador, que tenen un gran impacte sobre el treball 

en la producció i en la provisió de serveis. L’ordinador i sobretot el software, són elements clau 

en tots els sectors, en processos de racionalització progressiva, donant pas a la robòtica i a la 

reorganització dels sistemes de treball. Per això cal entendre quines lògiques espacials aquests 

demanen en el futur sistema metropolità.

L’autopista M-128 de Boston 

enllaça diferents “espais 

d’oportunitat” buscant la 

innovació fora del continuo urbà.

Nous espais naturals 

i infraestructures de Barcelona 

amb el 22@ com un dels sectors 

pioners dedicat a l’economia 

del coneixement.
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10. L’instrumental operatiu de planejament presenta algunes característiques innovadores. Si 

observem altres experiències urbanístiques recents, descobrim una revisió profunda de les 

formes de control de la forma urbana i alguns suggeriments de gestió amb orientacions molt 

diferenciades. Per altra banda, no es pot abandonar l’estudi específic dels espais o sectors 

metropolitans que han de ser objecte d’especial atenció, ja sigui per atendre les necessitats dels 

seus residents o per la força de les oportunitats que generen.

EL PDU METROPOLITÀ 
EN AQUESTA NOVA CULTURA 
URBANÍSTICA

Les qüestions plantejades des de la nova cultura urbanística ens fan pensar que el PDU 

metropolità haurà d’afrontar nous reptes en el camp disciplinar i demana noves formes de 

planejament que han de fer front a d’altres condicions, com per exemple:

1. Probablement es tracta d’un urbanisme que treballa amb “múltiples capes” (layers) i que 

supera la tradició de l’urbanisme bi-dimensional (2-D). Les tècniques actuals ho possibiliten i 

els resultats són positius. Ens permeten formes de representació innovadores, que ens poden 

donar les pistes per definir escenaris, mirades diferents, que puguin ser valorades, criticades, 

acceptades o rebutjades.

La nova cultura urbanística 

demana formes de 

representació que proporcionen 

mirades diferents i en 

conseqüència permetin orientar 

noves formes d’intervenció.
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2. Hom pensa que el PDU metropolità haurà de tenir en compte “escales” diverses. El PGM 

és quasi un Pla, pla. Caldrà pensar en geometries variables (tipus Patchwork) i que en alguns 

sectors la verificació d’algunes accions pot servir per desbloquejar o arrancar un procés del PDU 

metropolità. No volem dir que el Pla es fa de projectes, sinó que sense algunes comprovacions 

de fragments de la metròpolis, a escales diferents, és molt difícil explicar o demostrar la viabilitat 

de les propostes. L’escala intermèdia del PDU metropolità possibilita la definició d’uns temes o 

projectes metropolitans, de manera que no es parla només de conceptes comprensius (globals) 

i complerts, sinó també de fragments ben elegits, que coordinats conjuntament, donen resposta 

al conjunt.

El PDU metropolità probablement 

haurà tenir en compte 

escales i temps diversos 

per poder verificar la viabilitat 

d’algunes de les accions 

a proposar. Sembla convenient 

cercar noves formes 

d’organitzar les activitats 

residencials i productives.
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3. Disposem de tècniques per comprovar i entendre la complexitat, però també per preparar les 

decisions, de manera que puguin evolucionar mantenint un gran nivell de riquesa espacial i de 

diversitat d’opcions. Evitant en la mesura que sigui possible,  no esdevenir un “black-box”(com 

la caixa negra dels avions), que tan perjudicial acaba essent. El Pla és un instrument complex 

que ha de ser alhora comprensible, i la seva implementació, controlada i transparent.

El PDU metropolità ha de contenir estratègies i escenaris que permetin entendre uns resultats 

no assolits encara. En lloc de prohibir ha de d’intentar oferir “possibilitats d’acció”, dins d’uns 

quadres raonables per l’actuació no especulativa.

4. El PDU metropolità sembla que ha de ser un “marc” capaç de guiar el futur del sistema 

metropolità, que és incert i canviant. Ha de permetre desenvolupar moltes accions, d’ordre i 

d’escala diferents, que no es poden definir a priori: aquesta és la gran diferència entre un Pla i 

un Projecte. El Pla Cerdà de 1859 és un dels exemples més paradigmàtics: és un bon Pla que ha 

permès un gran desenvolupament, però en cap cas és el que els seus creadors havien imaginat. 

Però precisament per la seva capacitat per encaixar moltes accions al llarg de cent cinquanta 

anys, el resultat acaba sent millor que la imatge ideal elaborada en origen.

Els grans  sistemes  d’espais 

verds i naturals al voltant de 

l’Àmbit metropolità de Barcelona.
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5. El PDU metropolità ha d’afrontar alguns temes nous que pertanyen a la cultura urbanística 

actual  i per tant, ha de comptar amb estratègies innovadores. Tenint en compte que estem en 

un moment en què la simulació està conquerint la realitat, en tants sectors. També a la nostra 

disciplina els còmics i els videojocs semblen que siguin de vegades, models de la arquitectura 

del futur. 

Barcelona i els seus municipis metropolitans han estat protagonistes de grans contribucions 

a la innovació urbanística, tant a nivell de planejament com d’actuació, fent un “Urbanisme 

urbà” de gran qualitat. Toca ara mantenir el saber fer, però complementàriament, cal enriquir 

el nivell metropolità, afrontar aspectes que no es poden resoldre a nivell general, ni local. Per 

això el PDU metropolità haurà de pensar aquests espais nous en la producció i en la distribució, 

en les formes urbanes sostenibles, en els fluxos físics i virtuals, tractant d’establir criteris per 

guanyar la “Urbanitat Metropolitana”. Segurament, la posada en marxa d’algunes “accions pilot” 

pot ajudar a fer entendre els avantatges d’aquest procés, que ha de servir per millorar les 

expectatives dels habitants i operadors compromesos en la seva execució. Tot plegat entenent 

que, l’Urbanisme Metropolità, sí pot ajudar a obtenir millors resultats en relació a la incertesa en 

el desenvolupament i la transformació urbana d’avui.




