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13L'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) es situa al

centre del Mediterrani nord-occindental. Degut a la seva situació
geogràfica i el seu relleu,és un punt de pas històtic i natural entre
el nord d'Europa i el nord d'Àfrica. Avui dia en aquest recorregut
es troba un dels eixos principals del transport transeuropeu, tant
carretera com ferrocarril. A més a la costa de l'AMB es troben
grans equipaments i infrastructures pel transport, tals com el port
de Barcelona o la zona d'activitats logístiques (ZAL). Sent aquest
un dels ports més importants del Mediterrani.

L'AMB abarca una superfície de 3.236 km² i allotja 4.8
milions d'habitants entorn la ciutat de Barcelona. L'arc
metropolità està constituït per cinc ciutats de més de 100.000
habitants (Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Vilanova i la
Geltrú).

Fins la crisi econòmica de finals de la primera dècada del
segle 21 l'AMB era sovint considerada una de les meves
dinàmiques en Europa. Ademés de la contribució per l'atractiu de
la ciutat dels numerosos béns físics i climàtics, la creació de
treball havia anat creixent. L'atractiu de la regió ha provocat
l'interés per altres metròpolis internacionals, europees, homes de
negoci, inversors, turistes i estudiants. Una de les
característiques més destacables de la regió era el
desenvolupament del sector secundari (indústria i energia), i la
anormal presència del sector constructiu. Sent aquest últim un
dels múltiples causants de la recessió.

Com molts altres territoris metropolitans estem davant
d'un cas clar de regió globalitzada, conseqüentement la ciutat ha
sigut testimoni d'un augment radical del sector terciari. Tot i així
el pes del sector industrial representa una quarta part de la
població. L'AMB està inclosa en un grup de metròpolis tals com
Dublín o Milan. Aquest fet reflexa la importància actual del sector
primari, que supera lleugerament el 5% de la població activa.
Des de fa uns anys, s'ha promogut un canvi cap a una
agricultura d'alta qualitat (principalment vi), i això ha permés la
conservació d'algunes granjes i ha incrementat a la vegada el
valor afegit econòmic i paisatgístic del territori.

Els plànols següents representen la proporció d'ocupació
sgons els principals sectors econòmics. L'activitat del sector
primari es centra en el Penedés (vins amb denominació d'origen)
, a les planes del Vallés i al llarg de la costa del Maresme
(hivernacles).

La indústria es distribueix al llarg de les carreteres
principals, corresponents als principals rius de la regió (degut a
l'alta demanda d'aigua per algunes indústries, tal com la tèxtil).

Per últim, el sector dels serveis mostra una alta
representació en l'àrea central, els suburbis i les ciutats
principals de l'arc metropolità.

La topografia i les variables de les regions climàtiques del
territori donen peu a un paissatge ric i variat: costaner, fluvial,
pla, i muntanyenc. Tot i així, la manca de visió i planejament han
portat ha una urbanització excessiva des de la dècada dels
setanta, el desenvolupament de moltes àrees exclusivament
industrials i la fragmentació d'espais naturals.

Una de les característiques de la regió que ha influit en les
tendències per urbanitzar és la quantitat de terreny impropi per a
la construcció. Un 41% de la superfície té una inclinació de més
del 20%, el que redueix els espais urbanitzables i força l'activitat
humana a concentrar-se en les zones planes i corredors, molts
cops vora els rius.

El sistema hidrogràfic juga un rol molt important en
l'emplaçament dels assentaments humans. Les vores de molts
rius han estat colonitzades per zones residencials i industrials,
sobretot en els rius Besós i Llobregat. en el delta d'aquest últim
riu conviuen activitats agrícoles i infrastructures importants de
transport internacional, com el port i l'aeroport.

Aquest desenvolupament intensiu de les àrees
designades per ser urbanitzades provoca una concentració de
diverses maneres d'utilitzar el territori en espais molt restringits.
En espais molt reduits es poden solapar activitats econòmiques,
àrees residencials, infraestructures de transport i activitats
agrícoles (per exemple en el Maresme o les comarques del
Vallès).
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