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Urbanisme
Ordenació urbanística  
del territori metropolità 
mitjançant la formulació 
dels diferents 
instruments 
de planejament.

FUTUR URBANÍSTIC

El futur urbanístic 
metropolità, a debat
EL PERIÓDICO

Amb  l’obectiu d’involu-
crar tots els ciutadans 
en l’elaboració del nou 
model urbanístic me-

tropolità, el 27 de març del 2019 
l’embrió del Pla Director Urba-
nístic (PDU metropolità) de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona va 
iniciar la seva primera etapa d’ex-
posició pública. Aquesta prime-
ra etapa inclou un procés de par-
ticipació ciutadana que es va ini-
ciar el juliol passat del 2019, amb 
una sessió en el Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya, les jorna-
des més seguides de la qual van 
tenir lloc al setembre. És una in-
vitació al conjunt de la ciutada-
nia a conèixer, opinar i debatre 
sobre el futur pla, que finalitzarà 
amb dues sessions de debat ciu-
tadà a Barcelona a la nau Bostik 
(9 de desembre i 22 de gener) i 
dues sessions posteriors on s’in-
formarà de les aportacions ob-
tingudes en el procés participa-
tiu (febrer 2020). 

 
Un model actualitzat 
El PDU metropolità és un pla ur-
banístic que neix amb la volun-
tat d’ordenar el desenvolupa-
ment dels 36 municipis que avui 
conformen l’AMB. Aquest nou 
instrument urbanístic revisarà i 
actualitzarà el model existent 
per integrar la diversitat actual a 
un projecte comú ecològicament 
sostenible, econòmicament efi-
cient i socialment cohesionat 
que doni resposta a les necessi-
tats de la població en les pròxi-
mes dècades. La creació d’una 

consciència metropolitana és 
una prioritat, com també ho és 
el reforç de cooperació intermu-
nicipal i el respecte de les ca-
pacitats del territori. 

Es preveu aprovar el pla en 
aquesta legislatura. Al març va 
ser aprovat pel Consell Metro-
polità un document anomenat 
Avanç del PDU en el qual es de-
fineixen els reptes i objectius del 
mateix. Són els fonaments del 
futur pla i el resultat d’anys de 
treball col·laboratiu entre els ajun-
taments (cos tècnic i polític) i el 
teixit social dels diferents muni-
cipis. Un treball que ha comptat 

també amb la col·laboració d’una 
xarxa d’experts i que ha passat 
per diferents fases fins a arribar 
a la fase actual. 

 
Participació ciutadana 
Des del mes de setembre, ciuta-
dans corrents, professionals i 
societat civil organitzada, centres 
d’investigació i institucions pú-
bliques estan convocats a de-
batre aquest document inicial i a 
realitzar suggeriments. Es tracta 
del primer gran procés de parti-
cipació ciutadana des que el 
2010 es va conformar la nova 
administració i apel·la a valors 

Una sessió participativa durant el desenvolupament 
del Pla Director Urbanístic Metropolità.
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t Participació transversal i plural
L’Administració vol fer un esforç per 
sumar els discursos de la ciutadania i els 
agents socials de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb l’objectiu d’aportar 
riquesa i realitat al futur pla urbanístic. 
Seran diverses les etapes de participació 

abans que el pla sigui definitiu  
i estigui publicat i molts els experts 
involucrats. Els últims debats ciutadans 
se celebraran a Barcelona el dia 9 de 
desembre i el 22 de gener a la nau Bostik 
de la Sagrera.

El procés de participació ciutadana sobre el nou model metropolità  
va començar el setembre passat i estarà obert fins al febrer
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Les fases Avanç, Inicial i Provisional del pla són aprovades pel Consell Metropolità. 
La fase Definitiva l’haurà d’aprovar la Generalitat de Catalunya.

Document 
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l’aprovació 
definitiva
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PER 
SABER-NE  
MÉS

Aquest és el nombre  
de persones que han 
assistit als debats 
ciutadans.

300
Seran 20 les  
sessions fetes des  
del setembre fins al 
mes de febrer.

20

com la pluralitat, la transversali-
tat i la transparència. La parti-
cipació s’ha desplegat en dife-
rents nivells: sessions de debat i 
tallers grupals, canals digitals 
d’informació i participació i una 
exposició itinerant, Metròpolis 
de ciutats, que des del 7 de febrer 
recorre l’AMB.  
 
Debats 
Fins ara s’han dut a terme sessi-
ons de debats ciutadans en qua-
tre dels cinc grans àmbits territo-
rials identificats: Vall Baixa i Or-
dal, Delta del Llobregat i el Continu 
Urbà, Vallès i Barcelonès Nord. 
La participació ha sigut notable i 
els assistents han pogut obtenir 
un primer avanç dels resultats de 
la jornada al final de cadascuna de 
les sessions. 

Aquests debats dirigits a en-
titats del món local i ciutadania 
en general s’han dividit en una 
part informativa sobre el que 
serà el pla i els seus reptes i una 
part més participativa de debat 
i reflexió a fi de recollir suggeri-
ments i identificar les diferents vi-
sions i sensibilitats territorials. 
Les temàtiques sobre les quals 
s’ha treballat es repeteixen en 
cada sessió, ja que són els te-
mes principals en els quals se 
centrarà el futur pla: infraestruc-
tura verda, cicles de matèria i 
energia, cohesió social, desen-
volupament socioeconòmic i 
mobilitat. 

 
El torn de Barcelona ciutat  
L’última tanda de debats tindrà 
lloc a Barcelona ciutat, el cinquè 
àmbit territorial, amb dues ses-
sions: la primera el 9 de desem-
bre i la segona el 22 de gener. 
S’espera una gran participació 
ciutadana i per a això l’espai triat 
per al desenvolupament del de-
bat és la nau Bostik, situada al 
barri de la Sagrera (carrer Ferran 
Turné,11). Seguint la mateixa di-
nàmica que en la resta de de-
bats realitzats, la primera sessió 
serà més informativa, incloent 
una visita a l’exposició, i la sego-
na més propositiva, articulant-
se entorn de les temàtiques tre-
ballades en la resta de munici-
pis. Dues sessions que se 
sumaran a dinàmiques grupals 
realitzades al costat d’espais es-
tables de participació ja exis-
tents a la ciutat, com el Consell 

objecte de debat, i el 13 de ge-
ner del 2020 al Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona, on el te-
ma de discussió serà el marc re-
gulador i la governança. Com la 
resta d’aquestes sessions, esta-
rà oberta al públic, especialment 
a coneixedors de cadascuna de 
les matèries i és recomanable la 
inscripció prèvia. 

 
‘Metròpolis de ciutats’ 
Inaugurada al setembre i recor-
rent el territori metropolità des de 
febrer, l’exposició Metròpolis de 
ciutats pretén acostar l’urbanis-
me metropolità al visitant i ciu-
tadà. D’igual manera que ho fa-
rà el futur PDU metropolità, in-
tenta transformar una cosa 
llunyana i tècnica com és l’ur-
banisme en una cosa entene-
dora i propera a la població. 
L’exposició podrà ser visitada en 
les sessions de debat de Bar-
celona.  

Conscient de la importància 
del món digital, l’AMB ha posat 
a disposició ciutadana també di-
ferents eines online amb les quals 
poder informar-se i participar. És 
tan simple com entrar a la web del 
PDU (http://urbanisme.amb. 
cat/participacio), on es troba to-
ta la informació actualitzada i di-
rigir-se a la bústia de suggeri-
ments i a l’enquesta ciutadana. 
O utilitzar les xarxes socials ha-
bilitades (Twitter: @pdumetro-
polita, i Facebook: @AMBme-
tropolisbarcelona).  

 
‘Feedback’ amb la ciutadania 
Finalment, serà entre el gener i el 
febrer de l’any que ve quan es 
realitzarà un feedback global amb 
la ciutadania, ja que l’AMB con-
sidera essencial la participació i el 
consens dels moviments ciuta-
dans i societat civil, en conjunció 
amb la visió dels representants 
institucionals. 
 Es duran a terme dues sessi-
ons: una sobre els debats ciu-
tadans i una altra sobre els de-
bats amb el sector professio-
nal. Tot i que després de cada 
sessió de participació l’assistent 
és informat dels resultats obtin-
guts i pot consultar les dades 
en la pàgina web, en aquestes 
dues jornades es produirà un 
retorn més complet i global dels 
suggeriments recollits en tots els 
àmbits territorials.

TRIBUNA

Jordi
Sánchez
Vicepresident de l’Àrea de  
Polítiques Urbanístiques de l’AMB

L es nostres vides trans-
corren en un espai, en un 
territori. Al territori me-
tropolità passen moltes 

coses, amb una complexitat i una 
diversitat regulades pel planeja-
ment. El futur Pla Director Urba-
nístic és l’instrument de planeja-
ment que ha de regular els rè-
gims i els usos del territori 
metropolità, donant respostes 
urbanístiques als nous reptes i 
necessitats actuals i futures. Fa 
falta un PDU que permeti una 
àrea metropolitana saludable, 
democràtica, equitativa i social-
ment justa, sostenible i resilient. 
Per aquesta mateixa raó, el PDU 
defineix un model de desenvolu-
pament urbanístic metropolità 
fonamentat en els següents deu 
objectius:  

 
1. Reforçar la solidaritat metropo-
litana. 
2. Potenciar la capitalitat metropo-
litana. 
3. Naturalitzar el territori potenci-
ant-ne els valors de la matriu bio-
física. 
4. Millorar l’eficiència del metabo-
lisme urbà i minimitzar els impac-
tes ambientals. 
5. Articular el territori a partir d’una 
estructura policèntrica. 
6. Fomentar una mobilitat activa i 
sostenible repensant les infraes-
tructures metropolitanes. 
7. Afavorir la cohesió social per 
mitjà de l’habitatge, els equipa-
ments i el transport públic. 
8. Rehabilitar i reciclar els teixits 
urbans. 
9. Incrementar la complexitat i 
l’habitabilitat urbana. 
10. Impulsar la competitivitat i la 
sostenibilitat de l’economia me-
tropolitana.

El decàleg  
del PDU

ELS DEBATS
CIUTADANS

ELS DEBATS 
EN COL·LEGIS 
PROFESSIONALS

25 de setembre
Sant Feliu 

de Llobregat

8 d’octubre
El Prat 

de Llobregat

29 d’octubre
Cerdanyola

del Vallès

21 de novembre
Badalona

9 de desembre
i 22 de gener

(dues sessions)
Barcelona

Febrer del 2020
Sessions

de retorn

16 de setembre
Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya
INFRAESTRUCTURA 
VERDA

30 de setembre
Col·legi d’Enginyers
Industrials
de Catalunya
MATÈRIA I ENERGIA

21 d’octubre
Col·legi 
d’Economistes
de Catalunya
DESENVOLUPAMENT
SOCIOECONÒMIC

11 de novembre
Col·legi 
de Politòlegs i Sociólegs 
de Catalunya
COHESIÓ SOCIAL

2 de desembre
Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals 
i Ports de Catalunya
MOBILITAT

13 de gener
Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona
MARC REGULADOR 
I GOVERNANÇA

Gener/ febrer 2020
Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya
SESSIÓ DE RETORN

PRÒXIMAMENT

Més de 300 persones ja 
han assistit als debats

JA REALITZATS

ció), el sector privat i la societat 
civil organitzada puguin abordar 
les expectatives i incerteses ge-
nerades pel projecte.  

Pel que fa als col·legis pro-
fessionals, ja hi ha hagut ses-
sions en quatre: el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, el Col·le-
gi d’Ambientòlegs de Catalunya, 
el Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya i el Col·legi de Politòlegs 
i Sociòlegs de Catalunya. Els te-
mes treballats han sigut infraes-
tructura verda, cicles de matèria 
i energia, desenvolupament so-
cioeconòmic i cohesió social. Les 
dues últimes sessions tindran lloc 
el 2 de desembre al Col·legi d’En-
ginyers de Camins, Canals i 
Ports, amb la mobilitat com a 

per a la Sostenibilitat i el Pacte per 
la Mobilitat.  

 
Altres espais d’opinió 
Si els debats ciutadans estan di-
rigits al gran públic, s’han volgut 
habilitar també espais d’opinió 
destinats a professionals i a la 
social civil organitzada com fu-
turs agents actius del desenvo-
lupament pràctic del pla. D’una 
banda, debats als col·legis pro-
fessionals perquè els experts re-
flexionin sobre una de les sis te-
màtiques del pla de la que són es-
pecialistes. I, d’altra banda, 
tallers de treball grupal en col·la-
boració amb la PEMB on el sec-
tor públic (administracions, cen-
tres universitaris i d’investiga-


