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1. Resum  

 

Els sistemes complexos adaptatius (CAS per les sigles en anglès) tenen la 
capacitat per mantenir les seves funcions i evolucionar adaptant-se als canvis de 
l'entorn (Folke, 2004). Els CAS es cenyeixen al cicle adaptatiu en la seva evolució. 
Un sistema complex és un sistema que està caracteritzada per la no linealitat dels 
processos reals i un caràcter evolutiu que ha de garantir la seva persistència 
(Holling, 2001), i necessiten sempre de l'aportació d'un flux d'energia per no deixar 
de funcionar. Els sistemes complexos es defineix amb les següents 
característiques (Costanza, 1993): 

• Heterogeneïtat dels seus components. 
• Mútua interdependència en les funcions d'aquests components del sistema i 

interaccions no lineals entre les parts del sistema. 
• Irreversibilitat dels processos i llaços complexos de retroalimentació que fan 

difícil distingir entris causes i efectes. 
• Significatives diferències en escales temporals i espacials, discontinuïtats, 

llindars i límits. 

El desenvolupament d'un sistema ve determinat per dos aspectes complementaris: 
una creixent diferenciació i diversitat, i la seva integració en una estructura 
jeràrquica cada vegada més complexa. L'estudi de les dinàmiques evolutives dels 
sistemes complexos permet albirar estats recurrents que aquests sistemes 
travessen en la seva evolució (Cuddington & Beisner, 2005). 

Mitjançant el cicle adaptatiu, un ecosistema mostra que és sostenible, els cicles es 
repeteixen i manté la seva capacitat de crear, testar i mantenir el potencial 
adaptatiu (Gunderson & Holling, 2002) entenent la resiliència com a capacitat de 
renovació, reorganització, i de desenvolupament (Walker et al., 2006). 

Per explicar les dinàmiques de canvi o d'evolució d'un sistema complex es 
fonamentarà en les quatre etapes d'un cicle adaptatiu (Gunderson & Holling, 2002): 
la fase Omega, denominada de destrucció creativa; la fase Alfa, fase curta de 
renovació, la fase r, corresponent a la d'explotació i la fase K de conservació; i es 
basarà en el concepte de resiliència amb els seus dos factors més importants: el 
de panarquia i el de evolució  

Les ciutats, en tant que sistemes que integren el capital natural, humà, social, 
financer i físic, es comporten (són) com els CAS i poden ser estudiades des del 
marc general de la teoria del Cicles Adaptatius i de la Panarquia. 

Mataró, com a cas d’estudi, és un exemple representatiu per a l’avaluació de 
certes dinàmiques urbanes a partir de la retroalimentació entre les realitats i 
interacció de sistemes  a diferents escales: l’escala barri, caracteritzada per 
l’existència dels buits urbans; l’escala barri/illa, identificada amb la planificació 
urbanística; i, finalment, l’escala solar/edifici, representada pels moviments i 
iniciatives socials generat en resposta als anteriors. 
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2. Definició d’objectius 

En un moment socioeconòmic com l’actual, caracteritzat per una situació d’impàs 
generalitzada, però, alhora, amb l’alt potencial que això implica, aquest treball pren 
com a recolzament l’avaluació de la situació urbana de Mataró per fer una aproximació 
a les noves formes d’anàlisi de les dinàmiques urbanes, basant-se en la teoria dels 
Sistemes Adaptatius Complexes, la Resiliència i la Panarquia. 

Aquesta aproximació parteix de la premissa que, en tant que sistema adaptatiu 
complex (CAS), el comportament de la dinàmica de la ciutat no és lineal ni 
proporcional i respon, simultàniament, a factors de diversa escala espacial i temporal.  

En conseqüència,  aquest treball pren un posicionament obert en tant que, malgrat 
tenir una teoria i una línia d’estudi de partida, és conscient que les conclusions finals 
podrien no corroborar aquest posicionament inicial i que, per tant, caldrà anar adaptant 
els possibles raonaments en funció dels resultats que es vagin obtenint. 

2.1. Objectiu General 

L’objectiu general del treball és, per tant, l’aprofundiment en la comprensió de les 
dinàmiques urbanes mitjançant l’aproximació al concepte de Resiliència Urbana i la 
comprensió de la interacció de processos a diferents escales espacials i temporals 
(panarquia). 

D’una banda, caracteritzar la situació actual de cadascun dels sistemes dins del Cicle 
Adaptatiu. 

De l’altra, identificar els cicles de retroalimentació (Revolt i Remeber) que s’estableixen 
entre aquesta realitat (Buits-escala Ciutat),  les eines institucionals per canviar-la 
(Planejament-escala Barri) i la resposta a aquests (Moviments-escala Solar), tal com 
es mostra a la següent figura. 

 

Figura 1. Proposta de Panarquia  
Font: Elaboració pròpia 

  



8 
Resiliència Urbana. Una aproximació a les dinàmiques de la ciutat. El cas de Mataró.  Juny 2014 
Treball de Fi de Màster Universitari de Sostenibilitat_UPC  Director: Francesc Magrinyà Torner 

2.2. Objectius Específic 

Aquets objectiu genèric es pot desglossar en d’altres objectius específics que es 
detallen a continuació. 

• Estat de l’Art sobre la Resiliència. 
 

o Origen del terme i visions/aplicacions des de diverses 
disciplines. Resiliència i Sostenibilitat. 

o Cicle Adaptatiu, Panarquia i Resiliència. 
o Resiliència urbana i Resiliència aplicada a la planificació urbana. 

 
• Identificar i caracteritzar els Buits Urbans de Mataró en funció de la tipologia, la 

superfície i la ubicació. 
 

• Avaluar l’evolució en el discurs institucional des de la Sostenibilitat cap a la 
Resiliència. Una transició des de la visió, bàsicament,  ambiental/lineal a una 
nova concepció caracteritzada pel sentit transversal/cíclic, amb especial 
atenció als aspectes relacionats amb el “Model Urbà”. 
 

• Avaluar l’evolució del planejament urbanístic des del punt de vista de la 
Resiliència, tant pel que fa al seu contingut com pel procediment seguit per a la 
redacció, i estudiar-ne les possibles relacions causa-efecte-causa amb els 
Buits Urbans. 
 

• Identificar i caracteritzar alguns dels moviments i iniciatives ciutadanes que 
s’han generat com a reacció a la realitat dels Buits Urbans. 
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3. Anàlisi d’antecedents i viabilitat  

 

3.1. Resiliència. Marc teòric general.  

Aquesta nova forma d’aproximació a la realitat urbana, basada en l’evolució, no és de 
generació espontània sinó que té el seu origen en un gran canvi conceptual dels anys 
50 del segle passat  ja els anys 50 del segle passat i que posteriorment s’ha reproduït 
en moltes de les disciplines acadèmiques en relació a la comprensió dels processos. 

Així, la Cibernètica (Ashby, Weiner 1945-55), amb l’estudi dels mecanismes de control 
i els cicles de retroalimentació, el desenvolupament de la Teoria General de sistemes 
(L. Von Bertalanffy, 1945), i la seva evolució a nivell de processos industrials en la 
Dinàmica de Sistemes (J. Forrester, 1960) foren el germen d’una forma de comprensió 
dels sistemes vius (biològics i socials), diferenciats dels inerts (físics). 

A aquestes van seguir el sorgiment de la Teoria del Caos (E Lorenz, M. Feigenbaum 
ed al.  1980) fins al desenvolupament de la Teoria dels Sistemes Adaptatius 
Complexes (CAS) com a base de la Ciència de la Complexitat (Gell-Mann, J.H. 
Holland ed al. 1990) desenvolupada al institut de Santa Fe a California.  

Una nova epistemologia basada en l’estudi dels sistemes des del punt de vista de 
l’evolució constant,  la ruptura sobtada de simetria i de l’equilibri, la irreversibilitat dels 
processos,  els cicles de retroalimentació, l’autoorganització, les propietats emergents, 
la no-linealitat inputs-outputs, la interacció a diferents escales espacials i temporals i 
moltes altres propietats contràries al determinisme clàssic newtonià. 

Existeixen dues vies per afrontar la complexitat de la realitat dels CAS. D’una banda, 
com una característica incomprensible resultat de la multiplicitat d’interaccions. Així, 
segons Emory Roe (1998) cal abraçar la complexitat i la incertesa resultant i intentar 
analitzar-la mitjançant la selecció i anàlisi d’algunes de les interaccions aparentment 
rellevants. 

De l’altra, la visió alternativa defensada per Gunderson i Holling (2001), segons la qual 
la complexitat emergeix a partir d’un  petit nombre de processos de control. Aquests 
processos o sistemes es caracteritzen per la capacitat d’autoorganització, la diversitat i 
individualitat dels components, la interacció localitzada entre components i els 
processos autònoms capaços de seleccionar selectivament alguns dels resultats dels 
dits processos per a la realimentació del propi sistema, (Levin, 1999). Una plantilla, 
una estructura bàsica, un petit grup de variables autoorganitzades del que depenen, 
subsidiàriament, la resta de processos del desenvolupament social. (Holling, 2001). 

Aquesta darrera visió, complexitat s’amaga una nivell de simplicitat que, una vegada 
identificat, ens portaria a una comprensió rigorosa  i una explicació lúcida dels 
fenòmens. Basada en els següents criteris: 

 

• La integració de les teories ecològiques, econòmiques i socials en la manera, 
segons paraules l’Albert Einstein, tan senzill com sigui possible però no simple. 
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• Ser dinàmica i prescriptiva, no estàtica i descriptiva. Una simple monitorització 
del passat i del futur necessita una implicació amb les polítiques i les accions 
per poder avaluar diferents escenaris de futur. 

• Acceptar la incertesa i la impredictibilitat, la sorpresa i els canvis estructurals 
com a processos inevitables dels sistemes vius (naturals i socials)  

 

3.2. Resiliència, origen del terme i diferents accepcions 

 
El terme de Resiliència va ser introduït per C.S.Holling (1973) per descriure els models 
de canvi en les estructures dels sistemes ecològics. 

Gran part dels treballs s’han  focalitzat en l’estudi de la resiliència en tant que capacitat 
per absorbir “shocks” mantenint les funcions. En canvi hi ha un altre aspecte de la 
resiliència, que serà el que ens ocupi en aquest treball, que té a veure amb la capacitat 
de renovació, reorganització  i desenvolupament, i que ha estat menys estudiat però 
que és fonamental per al discurs de la sostenibilitat (Gunderson and Holling, 2002; 
Berkes et al., 2003). 

En un sistema socioecològic resilient, les pertorbacions tenen el potencial de crear 
oportunitats per fer noves coses, per innovar i per evolucionar. 

Tal com afirma Folke (2006), les perspectives tradicionals tenen assumida de forma 
implícita un entorn mediambiental estable i infinitament resilient, des d’una visió 
estàtica, en la que els fluxos de recursos poden ser controlats per a la “auto-reparació” 
de la natura i retorn a l’estat d’equilibri original una vegada retirats els impactes sobre 
el medi.  

No obstant, aquesta visió central de l’equilibri, però, dona molt poques pistes del 
comportament erràtic dels sistemes que no estan a prop de l’equilibri (Holling, 1973). 

La perspectiva resilient implica un salt de les polítiques per controlar els canvis en 
sistemes suposadament estables, a fer possible la gestió de la capacitat (resiliència) 
dels sistemes socio-ecològics per fer front, adaptar-se i donar forma al canvi (Berkes et 
al., 2003, Smit and Wandel, 2006). 

En aquest sentit, Walker (2004) i Adger (2005) argumenten que la gestió de la 
resiliència millora la probabilitat de camins  sostenibles desitjables  de 
desenvolupament en entorns canviants on el futur és impredictible i la sorpresa és 
probable. 

Tal com s’ha comentat més amunt, la perspectiva resilient sorgeix de l’ecologia els 
anys 1960s i primers 1970s dels estudis de la interacció entre poblacions 
(predadors/presa) i la seva resposta en relació a la teoria de l’estabilitat biològica 
(Holling, 1972) 

Tal com Holling (1973) va il·lustrar, els sistemes naturals mostren l’existència de 
múltiples dominis d’estabilitat o múltiples conques d’atracció i com això està relacionat 
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amb els processos ecològics, els esdeveniments aleatoris i l’heterogeneïtat d’escales 
temporals i espacials. 

En un primer moment es va definir la resiliència com la capacitat de mantenir-se dins 
un determinat domini d’atracció davant del canvi (pertorbacions / fluctuacions) afirmant 
que la resiliència  determina la persistència de les relacions a l’interior del sistema i 
que és una mesura de l’habilitat d’aquests sistemes per absorbir canvis de les 
variables i paràmetres del propi sistema, i persistir. (Holling, 1973, p.17). 

Aquesta nova perspectiva va significar, llavors, una nova font d’inspiració per a l’estudi 
de moltes altres disciplines, des de l’antropologia o l’economia ecològica, entre 
d’altres. I com en el nostre cas, per a l’estudi i comprensió de les dinàmiques urbanes.  

El procés de gestió adaptativa (adaptive management process) fou un dels resultats 
d’aquest nova forma d’entendre els sistemes socio-ecològics i la base per a la 
caracterització dels fonaments teòrics del comportament dels ecosistemes i per a la 
seva gestió i va tenir la seva plasmació el volum “Sustainable Development of the 
Boisphere” (Holling, 1986). 

En aquest document es parla per primera vegada del “Adaptative Cycle” on les no-
linealitats són essencials, els estats multiestables són inevitables i la sorpresa és la 
conseqüència com a conseqüència de la interacció de processos a diferents escales 
temporals i espacials en, com a mínim, tres diferents ordres de magnitud (Holling, 
1986) 

“The science of surprise” fou la inspiració per a molts altres grup incloent aquells 
relacionats amb la elaboració teoria del sistemes complexos (Complex Systems 
Theory) i el fonament per a la promoció dels primers actes de caire institucional 
(Workshop on surprising futures). 

Per a  Carpenter and Gunderson  (2001) el més implorant serà “aprendre a gestionar 
el canvi” més que no pas simplement reaccionar a ell, així com en el paper clau  que 
els individus i els grups petits hi juguen. Això implica que la incertesa i el canvi formen 
part del joc i que s’hi ha d’estar preparat i s’ha d’aprendre a viure-hi. 

Aquesta nova perspectiva i la seva relació amb la resiliència està en fort contrast amb 
les estratègies de control de les variables de la gestió dels recursos (o de la 
planificació d’una ciutat) al voltant de la idea la l’estat d’equilibri central que ha dominat  
les polítiques contemporànies de gestió dels recursos naturals i dels ecosistemes 
(Folke, 2006). 

Aquestes polítiques sovint han aconseguit solucionar els problemes a curt termini però 
amb produït afectacions sobre variables que actuen a altres escales temporals o 
espacials que ha derivat en la vulnerabilitat dels sistemes per culpa de la simplificació 
dels mateixos. 

Prenent un exemple concret, i tal com van descriure Holling i Meffe (1998), Gunderson 
et al. (1995) i Holling et al. (1998),  la homogeneïtzació espacial dels camps de cultiu 
per a un augment de la producció a curt termini va resultar, per acció dels cicles de 
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retroalimentació a diverses escales espacials i temporals, en una major vulnerabilitat 
global del sistema a mig i llarg termini.  

Així doncs, i com a resum, es poden diferenciar dues concepcions substancialment 
diferents de la resiliència. D’una banda, i fortament influenciada per la tradicional visió 
d’equilibri central dels sistemes lineals, podem parlar de la Enginyering Resilience  
com el temps de retorn després de la pertorbació (Holling, 1996), centrada en mantenir 
l’eficiència de la funció, la constància del sistema i un mon predictible al voltant d’un 
únic estat d’equilibri. Es tracta de RESISITIR la pertorbació i el canvi per conservar el 
que tens. (Folke, 2006) 

De l’altra, en relació amb la dinàmica dels Sistemes Adaptatius Complexes (CAS), la 
Biological Resilience, centrada en l’heterogeneïtat i en la diversitat de resposta dels 
sistemes que fa impossible predir la trajectòria que descriuran en el seu “camí de 
retorn”.  Aquests investigadors parlaran de “règims” i “atractors” enlloc de termes com 
“estat estable” o “equilibri”. (Carpenter, 2003). 

 

Concepció de Resiliència  Característiques Prioritats Context 

Resiliència enginyeril Temps de retorn, eficiència Recuperació, constància Proximitat a l’estat 
d’equilibri 

Resiliència ecosistèmica i 
Resiliència social 

Capacitat d’esmorteïment, 
suportar shocks, 

manteniment de funcions 

Persistència, robustesa Diversitat d’estats 
d’equilibri, perspectives 

d’estabilitat 

Resiliència Socioecològica Interrelació pertorbació-
reorganització, dualitat 
manteniment-evolució 

Capacitat adaptativa, 
transformabilitat, 

aprenentatge, innovació 

Retroalimentació sistèmica 
integrada, interaccions 
dinàmiques a diferents 

escales. 

Figura 2. Taula Conceptes de Resiliència  
Font. Adaptat de Folke, C. (2006) 

El desenvolupament de la teoria dels CAS haurà de permetre explicar com estructures 
complexes i patrons d’interacció podem emergir des del desordre mitjançant simples 
però poderoses regles que guien el canvi (Folke, 2006). 

Del treball de Levin (1998) se’n recullen els factors característics dels CAS: diversitat 
sostinguda i individualitat de components del sistema, interacció localitzada entre 
aquests components i un procés autònom capaç de fer una selecció i repetició 
d’alguns d’aquests components en base al resultats de les interaccions de caràcter 
local. Això ha de garantir un procés d’adaptació continua i l’aparició d’una organització 
entre a/entre diferents escales i la garantia de generació de novetat perpètua i 
dinàmiques allunyades de l’equilibri. 

Diversos autors han caracteritzat el comportament dels CAS: en economia, Arthur 
(1997) va destacar-ne sis: interacció dispersa, absència d’un controlador global, 
organització transversal a diferents escales, adaptació continua i dinàmica allunyada 
de l’equilibri. Per la seva banda, Holland (1995) els va caracteritzar per l’agregació, no 
linealitat, diversitat i flux. 
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40 anys després de la publicació de Holling (1973) sobre les múltiples conques 
d’atracció en ecologia, la prova empírica és ara substancial en una gran varietat de 
sistemes terrestres i ecosistemes marins i d’aigua dolça.  El salt que es produeix d’un 
estat d’equilibri a un altre pot ser sobtat i dramàtic o pot ser gradual. 

La recerca en sistemes socioecològics també a proporcionat una comprensió més 
profunda del paper de la biodiversitat biològica en la dinàmica dels ecosistemes. Així, 
només un petit grup d’espècies (components, agents...) són realment essencials en la 
formació de l’estructura i del comportament global dels ecosistemes (Holling et al., 
1995). De fet, no és el nombre ni la quantitat, sinó més aviat l’agrupació d’espècies i 
els grup funcionals amb diferents i complementàries característiques, la qualitat, el que 
sosté el sistema en un determinat estat o domini d’atracció. 

Més enllà, s’ha observat que la diversitat biològica és essencial per a l’habilitat 
d’autoorganització del CAS (Levin, 1999) tant per a absorbir la pertorbació (Ecosystem 
Resilience) com per al posterior procés de regeneració i reorganització (Socio-
Ecological Resilience) (Folke et al., 200.4). 

També s’ha observat que el paper de cada espècie (component, agent...) del sistema 
pot variar al llarg del temps i que el que en determinats moments podria semblar 
prescindible esdevé un element clau per a la dinàmica global del sistema davant 
processos de reorganització i regeneració (Folke et al., 1996). 

Així mateix, la variabilitat de resposta de les espècies dins dels respectius grups 
funcionals és crítica per a la resiliència  del ecosistema (Chapin et al., 1997)  i que 
posteriorment s’ha anomenat “Response Diversity” (Elmqvist et al., 2003). De fet, s’ha 
demostrat que la taxa del procés adaptatiu és proporcional a la variabilitat dels atributs 
(Fisher, 1930; Norberg et al., 2001) i la diferència relativa en el comportament entre 
espècies amb diferents atributs. 

Finalment, la distribució espacial dels grups funcionals i la seva diversitat de resposta 
dins i a través de diverses escales permet la regeneració i la renovació després de la 
pertorbació. Aquesta interacció across-scales i l’emergència de patrons discontinus, 
processos i estructures són aspectes capdals en ecologia en relació a la resiliència 
(Holling, 1992; Levin, 1992) i ha inspirat temptatives recents a nivell institucional i 
social. 

Així doncs, la resiliència és un concepte que ha avançat en paral·lel al 
desenvolupament dinàmic dels CAS, amb interaccions a diferents escales temporals i 
espacials (Folke, 2006) i que ens ha de servir per comprendre millor el cicle de 
renovació (Renewal Cycle) proposat per Holling (1986) i el més recent concepte de 
Panarquia de Gunderson i Holling (2002), basat en la dinàmica ràpid/lent i la interacció 
i interdependència a diferents escales. 
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3.3. Cicle Adaptatiu, Panarquia i Resiliència. 

Gunderson i Holling van desenvolupar el concepte de PANARQUIA per explicar la 
naturalesa evolutiva  dels CAS. Una estructura jeràrquica en la que els sistemes 
naturals (a diferència dels físics) estan interconnectats en un cicle adaptatiu 
interminable de CREIXEMENT, ACUMULACIÓ, REESTRUSTURACIÓ i RENOVACIÓ. 
Aquests cicle, a més a més, abracen totes escales espacials i temporals, des de la 
fulla més petita fins a la biosfera, des dels dies fins les èpoques geològiques. 

La Panarquia combina  el concepte de jerarquia espacial/temporal amb el concepte de 
cicle adaptatiu. (Holling, 2001) 

JERARQUIA 

Aquest concepte de jerarquia dels sistemes va ser adoptat inicialment per Simon 
(1974) per, no tant des d’una visió de control, sinó, diferenciar els diferents nivells 
generats a partir de la interacció de variables de velocitat similar i poder parlar de la 
transferència d’informació i material des dels nivells inferiors cap als superiors.  

Aquests nivells tenen dues funcions bàsiques complementàries. D’una banda, 
conservar i estabilitzar les condicions dels nivells inferiors, més petits i ràpids. De 
l’altra, generar i provar innovacions per als nivells superior, més grans i lents . 

Aquesta primera aproximació i proposta va servir d’inspiració per als ecologistes (Allen 
and Starr, 1982 i O,Neill et al., 1982 and Levin, 1999) per fer el salt de la petita escala 
a la multiescala i la visió global. 

CICLE ADAPTATIU 

Segons Holling (2001), el cicle adaptatiu i l’estat futur dels sistemes estan determinats 
per 3 característiques del propi sistema que regiran la resposta d’aquest davant els 
canvis. 

• POTENTIAL. El potencial inherent al sistema que està disponible per canviar 
en tant que aquest potencial determina l’amplitud del rang de possibles opcions 
futures. Es el que es coneix com la RIQUESA del sistema. 

• CONNECTIVITAT. La controlabilitat interna del sistema;  és a dir el grau 
d’interconnexió interna dels actors i components. Una mesura que reflecteix la 
flexibilitat o rigidesa d’aquests controls mitjançant l’avaluació de la sensibilitat , 
o no, a les pertorbacions. 

• RESILIÈNCIA. La capacitat adaptativa;  la resiliència del sistema que, oposada 
a la vulnerabilitat, és mesura de la seva vulnerabilitat a esdeveniments 
inesperats i impredictibles. 
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Figura 3. Representació gràfica del cicle adaptatiu 
Font: Gunderson i Holling (2002) 

 

Tant el potencial com la connectivitat es mostren a la representació del cicle adaptatiu. 
La trajectòria alterna llargs períodes de lenta acumulació i transformació de recursos (r 
phase i K phase), anomenada frontloop, amb d’altres més curts i ràpids (Ω phase i α 
phase), conegudes com backloop, que creen oportunitats per la innovació. 

Durant el lent trànsit de la fase d’explosió i ràpid creixement (r pahse) cap a la fase de 
conservació (K phase) es produeix un augment de la connectivitat i l’estabilitat i el 
capital és acumulat. Això també implica un progressiu augment del potencial per a 
altres tipus d’ecosistemes i futurs possibles. 

A mida que el sistema progressa la connectivitat deriva en una hiperconnectivitat i les 
possibilitats es veuen molt limitades pel control de funcionament (EFICIÈNCIA?) del 
sistema en aquell estadi (Hollin, 2001). 

La transició de r a K és una fase progressivament més predictible a mida que es 
desenvolupa mentre que la fase de Ω a α és inherentment impredictible i altament 
incerta. Es tracta, doncs de dos objectius diferenciats però relacionats en el que un 
maximitza producció i acumulació i l’altre prioritza la invenció i la reassortiment. Dos 
objectius que no poden ser aconseguits de manera simultània sinó que s’assoleixen de 
forma successiva. El cicle adaptatiu abraça dos processos oposats: creixement i 
estabilitat, d’una banda, canvi i varietat, de l’altra. (Holling, 2001). 

El concepte de RESILIÈNCIA s’afegeix a l’esquema del cicle adaptatiu com una 
tercera dimensió tal com es mostra a la següent figura. 
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Figura 4. Relació Cicle Adaptatiu i Resiliència 
Font: Gunderson i Holling (2002) 

 

En aquesta nova visualització es pot comprovar que la representació tradicional en 
forma de 8 del cicle adaptatiu és una projecció en 2D de les trajectòries que dibuixen 
els sistemes adaptatius. 

També es pot observar que la Resiliència augmenta o disminueix a mida que el 
sistema progressa. Així, la resiliència és elevada durant el backloop, amb connectivitat 
i controlabilitat baixes. Durant aquesta fase és possible la reestructuració dels 
elements que, abans de la destrucció creativa, estaven vinculats fortament formant 
altres estructures. Aquesta fase, a més, permet l’assaig d’aquestes noves estructures 
degut al baix cost d’error existent. Així, la resiliència és el concepte que permet 
reconciliar la paradoxa entre natura conservativa i creativa (Holling, 2001). 

En resum, hi ha 4 característiques fonamentals del cicle adaptatiu entre el creixement i 
l’acumulació i la novetat i la renovació: 

PANARCHY 

El concepte de panarquia pretén ser la representació de la jerarquia niuada d’un 
conjunt de cicle adaptatius segons la qual la sostenibilitat és el resultat del 
funcionament dels dits cicles i de la comunicació entre ells (Hooling, 2001). 

Un terme per capturar la naturalesa adaptativa i evolutiva dels cicles adaptatius 
entrelligats entre ells a través de les escales temporals i espacials. 

Una nova visió estàtica dels sistemes quins nivells són sensibles a petites 
pertorbacions dels nivells inferiors, més petits i ràpids, sobretot durant les fases de 
transició, K > Ω i α > r. 

Cal diferenciar els diferents processos que es donen a l’interior de la panarquia. D’una 
banda, els processos interns al cicle adaptatiu i, de l’altra, les interaccions entre 
diferents nivells, entre cicle de diferents escala temporal i espacial. 

En relació als primers, i com ja s’ha comentat anteriorment, la continua transició entre 
destrucció i renovació permanent és la que possibilitat la progressió del sistema a 
partir de la generació i prova de novetats a partir del potencial alliberat després dels 
períodes de creixement i acumulació. 
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Pel que fa a les interaccions en tre cicle de diferents escala temporal i espacial, caldrà 
aprofundir en les dues formes d’interaccions bàsiques entre ells: REVOLT i 
REMEMBER. 

 

Figura 5. Representació gràfica de la Panarquia 
Font: Gunderson i Holling (2002) 

 

Quan un nivell de la Panarquia entre en la Fase Ω de destrucció creativa el col·lapse 
es pot propagar cap a nivells superiors sobretot si aquests es troben en fase K, quan la 
resiliència és menor i la vulnerabilitat màxima. Aquest procés, des dels nivells ràpids 
inferiors cap als superiors, més grans i lents, és el que es coneix com a REVOLT. 

En sentit contrari, es a dir, des dels nivells superiors, extensos i lents, cap a baix, als 
cicles més petits però ràpids es produeix l’altre mecanisme d’interacció a diferents 
escales, el REMEMBER. En aquest, la capacitat de recuperació d’un CAS després 
d’un col·lapse està fortament influenciat pel nivell K (manteniment abans de 
l’alliberament) del cicle dinàmic immediatament superior ja que aquesta es comporta 
com el repositori del capital necessari per a la renovació del primer. És la” memòria” 
que caldrà recuperar per poder recuperar-se. 

La Panarquia és la representació de com un sistema pot aprofitar-se dels beneficis 
aportats per la invenció i l’experimentació que generen oportunitats alhora que es 
manté a resguard d’aquells processos que, per la seva naturalesa o exuberància,  el 
poguessin arribar a desestabilitzar (Holling, 2001). 

Cada nivell pot evolucionar de forma independent, protegit dels cicles superiors i 
incentivat pels inferiors. Tota la Panarquia es, així, CREATIVA i CONSERVADORA en 
una nova revitalització del terme Desenvolupament Sostenible on la Sostenibilitat 
s’associa amb el manteniment de la capacitat adaptativa i en Desenvolupament ha de 
garantir les noves oportunitats per al futur. 

 

3.4. Resiliència i Sostenibilitat 

Segons Holling (2001), el concepte de Resiliència, en la seva dualitat de capacitat 
creació / conservació, pot servir per donar una nou impuls i significació al concepte de 
Desenvolupament Sostenible. Així, lluny de ser un oxímoron, concilia la capacitat de 
crear (sustainability) i el procés creatiu (development) promovent, alhora, les 
capacitats adaptatives i la creació d’oportunitats. 
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Els indicadors de sostenibilitat han permès l’avaluació i seguiment dels factors interns 
mentre que per als externs totes les propostes han estat de caire genèric i difús. El 
problema ha estat que, malgrat la seva certa utilitat, aquestes eines han estat 
incompletes i incapaces de abraçar la complexitat dels esdeveniments. 

 

3.5. Resiliència Urbana: el concepte de Resiliència aplicat a la planificació 
urbana i a l’entorn construït.  

Segons Schön (1983), la Resiliència, com a criteri de disseny, era una part implícita 
del coneixement constructiu tradicional abans del S XIX. La sobredimensió, repetició i 
reparació eren formes de coneixement constructiu tàcit.  

El teixit urbà és un sistema socio-tècnic complex que abraça diferents escales – 
edificis, barris, ciutats, regions – cadascuna d’aquestes amb diferents constants 
temporals, actors i règims institucionals (Hassler, 2014). 

El concepte de Resiliència ofereix un mitjà per adreçar l’evolució del medi construït a 
llarg termini i per explorar les implicacions de les condicions canviants en l’eficàcia de 
les diferents aproximacions al planejament, el disseny, la gestió, valoració i 
governabilitat. 

Per a Steward Pickett, Brian McGrath, Mary Cadenasso and Alexander Felson, la 
Resiliència és un concepte clau per a la operacionalització de la sostenibilitat a nivell 
de ciutat. Mentre que la sostenibilitat consisteix en un conjunt d’objectius, la Resiliència 
és el fonament metafòric que ha de promoure la consecució dels dits objectius. 

(Pickett et al.) se centren en l’ús del model del Cicle Adaptatiu i la caracterització de 
l’entorn urbà a partir de la identificació del mosaic (patches), com a reflex dels 
processos socials i ecològics, amb els que definir la “Metacity”, en tant que model, 
obert i porós de les dinàmiques urbanes, adequat per a comprendre les 
transformacions urbanes a múltiples escales.  
 
Hassler i Kohler prenen la Resiliència en el context de la gestió sostenible a llarg 
termini de l’entorn urbà, entenent com a tal , el conjunt de diversos capitals (natural, 
físic, econòmic, social i cultural). 

La diferent concepció de la Resiliència en l’entorn construït té molta relació amb les 
diferències d’escala analitzades. Des d’una Resiliència Enginyeril (estabilitat i 
robustesa) per a l’escala edifici, fins a la Resiliència ecosistèmica quan es tracta d’un 
barri, una ciutat o una regió. 

La incertesa temporal creix amb l’escala de l’entorn igual que la capacitat de reacció 
(Resiliència)  ho fa des de la capacitat material fins els canvis culturals a llarg termini. 

L’entorn construïm, en cert sentit, pot ser considerat un document d’adaptació a llarg 
termini, capaç de superar catàstrofes al llarg de la història del que només ens ha 
arribat allò que ha aconseguit adaptar-se. 

No obstant, la gestió actual de l’entorn urbà haurà d’afrontar noves combinacions de 
riscos lents i ràpids. 

Tradicionalment, les societats, i particularment les ciutats, solucionen els conflictes 
desenvolupant tecnologies i institucions més complexes.  Un increment del nivell de 
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complexitat és efectiva al principi però el cost incorporat és un llast per a la capacitat 
futura. En qualsevol cas, el metabolisme de les ciutat augmenta amb la complexitat i la 
mida. 

Per Moffat, la Sostenibilitat i la Resiliència són processos fortament dependents de la 
concepció del TEMPS. Per a ell, la primera correspon a una visió estàtica de futur i es 
sovint expressada com una utopia. La segona, en canvi, representa una visió del futur 
més dinàmica on els risc, l’incertesa i sorpresa són la norma i on la complexitat 
creixent, la mida i la interdependència són crucials en la freqüència, severitat i 
diversitat del escenaris futurs. 

Per Moffat, Hasler i Kohler, l’entorn construït serveix, alhora, per garantir la continuïtat 
de les activitats diàries així com per reflectir les nocions culturals d’una societat 
respecte la seva concepció del temps. 

Per Lawrence Vale, la qüestió és, Resiliència de què i per a què? I més enllà, per a qui 
i contri qui? Les ciutats estan organitzades de forma que generen i reflecteixen 
disparitats. Algunes parts són més resilients que d’altres de manera que sovint la 
vulnerabilitat està vinculada a la topografia i als ingressos. És, per tant, imprescindible 
introduir els conceptes d’igualtat i equitat. Una Resiliència desigual amenaça la 
resposta de la ciutat com un sol tot. 

Vale, Wildavsky and Boosher fan una menció especial de la Resiliència de la trama 
urbana pel que fa a la gestió de riscos. En el cas dels dos primers diferenciant 
clarament entre estratègies proactives/preventives i estratègies reactives. En el cas de 
Boosher, distingint entre la Resiliència de l’entorn construït i la gestió per a la 
minimització del risc. 

Segons Nicol and Knoepfel, el desenvolupament Sostenible i la Resiliència són 
principis generals que no poden ser aplicats al teixit urbà o a part d’aquest.  

Contràriament a això, l’estudi sobre qualitat de l’habitatge i Resiliència, de Amber 
Pearson, Lucy Barnard, Jamie Pearce, Simon Kingham and Philippa Howden-
Chapman, demostra que es pot fer recerca “parcial”/sectorial rellevant en el camp de la 
resiliència sense fer menció al marc general del concepte. 

 

En aquest punt, però, cal preguntar-se si, la Resiliència és una propietat o és un 
procés? 

John M. Anderies proporciona un marc general de resiliència de l’entorn urbà a partir 
de la diferenciació entre els sistemes autoorganitzats i sistemes dissenyats. Amb la 
robustesa (entesa com a control robust) com a element clau, entre altres, per 
conceptualitzar la interrelació entre els components dissenyats dels sistemes que 
proporcionen el suport físic on tenen lloc els processos d’autoorganització; i identificar 
els  tres criteris generals de disseny: repetició, modularitat i diversitat d’agents i 
connexions. 

Per a Anderies, el repte d’aplicar el concepte de Resiliència a l’entorn construït, i 
recollint tot el discurs de la dinàmica de sistemes i de la complexitat, està relacionat 
amb el fet que aquesta se centra en sistemes autoorganitzats composat per agents 
independents que interactuen a diferents escales. 
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Holling i Meffe (1996) van definir el “command and control pathology” després 
d’observar la fallida repetida d’imposar un sistema de gestió top-down dels sistemes 
naturals, en els que les propietats a gran escala són, predominantment, emergents. 

L’opció oposada, de gestió a múltiples nivells, resulta molt atractiva però difícil 
d’implementar per dos raons fonaments. D’una banda, com es poden dissenyar 
processos de gestió de sistema que no són completament coneguts? I, de l’altra, com 
pot afectar el propi procés de gestió en el desenvolupament del sistema de ha de 
gestionar? 

Segons Scott (1999), aquest fenomen té la seva transposició directa al món de la 
planificació urbana en el que es coneix com “seeing-like-a-state pathology”. Segons ell, 
aquesta afectació caracteritza els planificadors urbans i polítics que no prenen en 
consideració els processos d’autoorganització que dirigeixen els moviments “bottom-
up” dels assentaments humans, des dels habitatges fins a la ciutat, passant pel barri i 
el districte. 

Un dels exemple més representatius d’aquest fenomen és plantejament de 
Haussmann per a la reorganització de Paris.  En la seva proposta, Haussmann va 
considerar només un petit nombre de backloops a gran escala (moviment ràpid de les 
tropes per a la supressió de les revoltes) però va obviar la multitud de petites reaccions 
que originaren la Comuna de Paris de 1871. 

 

Figura 6. Imatge del Pla Haussmann de París 
Font: Google 

Per tant, el disseny i la planificació han d’incloure processos d’autoorganització als 
entorns construïts.  

 
Finalment, no podriem concloure aquest capítol sense mencionar el paper clau de la 
Governabilitat i la connexió dels treballs sociològics amb el pensament resilient a partir 
dels anys 90. Elionor Ostrom (1990) ha qüestionat la eficàcia de la governança top-
down a partir de la observació de la gestió exitosa de sistemes de recursos complexos 
per part de grups sense estructura jerarquitzada. 

 

 

Les ciutats han estat retratades, històricament, com a productes arquitectònics 
monumentals. No obstant, molts estudiosos han entés el seu procés de canvi constant 
al llarg termini (Shane, 2005; Warner & Whittemore, 2012). 
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El concepte de “life cycle”, aplicat a les ciutats occidentals, defineix el procés que han 
seguit moltes d’elles, en diferent mesura, des dels inicis de l’intercanvi de mercaderies, 
la industrialització i la posterior cura de les ferides de dita industrialització. La 
zonificació, la infraestructura i la assimilació de població immigrada com a treballadors 
de la indústria foren eines d’aquest model (Gandy, 2003; Graham&Marvin, 
2001;Melosi, 2000). 

Segons Anderies, un dels aspectes que caracteritza el model de ciutat Moderna és la 
duradora i equitativa distribució dels serveis urbans (e.g les 1eres etapes del 
socialisme). Aquestes ciutats es caracteritzaven per infraestructures planificades a 
gran escala i dirigides per nous professionals des de departaments governamentals 
(Graham & Marvin, 2001; Pincetl, 2012). 

Per Brunn & Malecki, (2004), la pèrdua de llocs de treballs, de inversió i de cohesió 
social són símptomes d’un canvi inesperat que posa de relleu l’evolució d’aquestes 
capa una nova condició de ciutats post-industrials. 
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4. Metodologia  

Abans de definir la Metodologia, considero convenient i necessari presentar aquí la 
proposta de tesi que després donarà peu a la recerca i anàlisi de resultats. 

• PROPOSTA DE TESI 

Segons els raonaments de Brunn i Malecki (2004), Mataró, amb una elevada pèrdua 
de llocs de treballs, de inversió i de cohesió social, es trobaria en una situació post-
industrial. En aquesta situació,  els “buits urbans” són un símptoma. 

En aquest context, l’Administració Local sembla voler reorientar algunes de les eines 
de les que disposa (Agenda21 Local, Pactes Socioeconòmics, Planejament 
urbanístic...) cap a polítiques  que ajudin a “superar-la”, en una mostra evident de la 
voluntat d’adaptació, evolució i innovació. 

D’altra banda, caldrà analitzar si aquesta és una voluntat per tornar a la seva situació 
inicial (Resiliència Social), o bé, el que realment es pretén és trobar una nou estadi 
d’equilibri/evolució que estableixi unes bases d’adaptabilitat i dinamisme (Resiliència 
Socioecològica) per a la ciutat. 

Sembla, però, que les iniciatives que es proposen mantenen un principi de jerarquia 
“top-down” incapaces, en general, d’incorporar nous agents a la presa de decisions. 

No obstant, la pròpia complexitat del sistema urbà, i que fa impossible la seva gestió 
des de plantejaments “seeing-like-a-state pathology”, és generadora de noves 
dinàmiques que, en altres dimensions i a diferents escales espacial i temporals,   
impliquen regeneració i creixement urbà. 

 

De tot això, de la relació entre entorn urbà, polítiques urbanístiques i moviments 
socials es del que aquest treball vol fer una reflexió mitjançant una aproximació al 
concepte de la RESILIÈNCIA URBANA.  

Per tant, entenent el “Buit Urbà” com una SÍMPTOMA del funcionament anòmal (o no) 
d’una ciutat, el treball proposa fer una aproximació a les dinàmiques i polítiques 
urbanes en torn de la presència i persistència d’aquest fenomen. 

Així, de forma anàloga als fonaments teòrics de la Resiliència, caracteritzada pels 
cicles de retroalimentació, l’autoorganització, la complexitat i la no linealitat (entre 
altres) es proposa una metodologia  a diferents nivells i des de diversos punts de 
partida. Aquest han de servir, alhora, i de forma similar a les metodologies SCRUM, 
per anar redirigint la línia de recerca a mida que s’avança en el coneixement del propi 
fenomen, sense que estigui definit el punt d’arribada de la recerca. 
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4.1. Descripció de la s

Per a la realització d’
buits urbans a Mataró, s’ha contactat
locals que poguessin tenir/facilit

No obstant això, 
finalment s’ha optat per organitzar u
in situ. 

El reconeixement ha estat bàsicament ocular
ciutat i verificant, allà on ha calgut i on ha estat possible, 
amb recursos informàtiques obert
ortofotos ICGC, entre d’altres

En aquest punt, cal
Mataró sí han facilitat la informació de l’estudi que
realitzat a les Zones 2A,
Modificació Puntual del Pla General aprovada inicialment i 
pública. 

 

Per a la realització del treball de camp s’ha dividit
segons una quadrícula de 750x525m que permetés organitzar i
presa de dades, tal 
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Descripció de la situació de partida 

Per a la realització d’aquesta primera fase, de localització i caracterització dels 
buits urbans a Mataró, s’ha contactat amb diversos serveis 

poguessin tenir/facilitar dades massives actualitzades.

, i davant la impossibilitat d’obtenir aquesta informació, 
s’ha optat per organitzar un treball de camp per a la presa de dades 

El reconeixement ha estat bàsicament ocular, traçant recorreguts per tota la 
ciutat i verificant, allà on ha calgut i on ha estat possible, aquesta observació

informàtiques oberts (Google Maps, Google 
, entre d’altres) 

En aquest punt, cal aclarir que els Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Mataró sí han facilitat la informació de l’estudi que, sobre aquesta temàtica
realitzat a les Zones 2A, i que ha estat la base per a la redacció 

ficació Puntual del Pla General aprovada inicialment i 

Per a la realització del treball de camp s’ha dividit el nucli urbà de Mataró 
segons una quadrícula de 750x525m que permetés organitzar i

 com es mostra a continuació. 
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de localització i caracterització dels 
amb diversos serveis i departaments 

tzades. 

i davant la impossibilitat d’obtenir aquesta informació, 
treball de camp per a la presa de dades 

traçant recorreguts per tota la 
aquesta observació 

Google Street View, 

is d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
sobre aquesta temàtica, han 

i que ha estat la base per a la redacció de la 
ficació Puntual del Pla General aprovada inicialment i en d’exposició 

el nucli urbà de Mataró 
segons una quadrícula de 750x525m que permetés organitzar i agilitzar la 
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Donada, però, la mida i les característiques del terme municipal així com les 
limitacions temporals, s’ha optat per delimitar la recerca als 
numerats (del 1 al 9) que 
1878 fins el seu límit amb
Mata, Els Molins, Cirera, La Llàntia i Cerdanyola

Així doncs, l’àmbit de treball queda definit a la següent figura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al plànol anterior s’identifiquen gràficament els perímetres del Casc Antic, la primera 
anella de Rondes (Eixample 1878)
urbans diferenciats que ajuden a
caracteritzar la ciutat fins a mitjans del S.XX.
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Donada, però, la mida i les característiques del terme municipal així com les 
limitacions temporals, s’ha optat per delimitar la recerca als 
numerats (del 1 al 9) que abraça la part de la ciutat antic i de l’eixample de 

l seu límit amb els barris històrics perifèrics (Rocafonda
Mata, Els Molins, Cirera, La Llàntia i Cerdanyola). 

Així doncs, l’àmbit de treball queda definit a la següent figura. 

Al plànol anterior s’identifiquen gràficament els perímetres del Casc Antic, la primera 
(Eixample 1878) i la segona (Avda. Lluis Companys), amb uns teixits 

urbans diferenciats que ajuden a entendre el procés de creixement “concèntric” que va 
caracteritzar la ciutat fins a mitjans del S.XX. 

 

Figura 7. Proposta quadrícula de treball 
Font: Elaboració pròpia 
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Donada, però, la mida i les característiques del terme municipal així com les 
limitacions temporals, s’ha optat per delimitar la recerca als requadres 

la part de la ciutat antic i de l’eixample de 
(Rocafonda-Turó de 

Al plànol anterior s’identifiquen gràficament els perímetres del Casc Antic, la primera 
(Avda. Lluis Companys), amb uns teixits 

procés de creixement “concèntric” que va 
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4.2. Avaluar l’evolució en el discurs de la Sostenibilitat a Mataró 

Per a la realització d’aquest segon apartat s’han identificat, consultat i analitzat els 
documents de caràcter municipals més significatius pel que fa a  la Sostenibilitat Local, 
que es relacionen a continuació. 

 

• Pla Estratègic de Mataró. Ajuntament de Mataró (1995).  

• Auditoria Ambiental Municipal de Mataró. Minuartia (1996).  

• Pla d’acció Ambiental i Pla de Seguiment. Ajuntament de Mataró (1998).  

• Agenda21. El compromís de Mataró amb la Sostenibilitat. Ajuntament de 
Mataró (1999).  

• Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró (PDES). 
Ajuntament de Mataró (2006).  

• Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Mataró (PAES). Ajuntament de 
Mataró (2008).  

• Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic. Agenda21 de Mataró. Ajuntament 
de Mataró (2009).  

Figura 8. Recull de documents Agenda21 Mataró i Sostenibilitat 

 

Finalment, però, l’anàlisi evolutiu evolutiva s’ha fet en base a la comparació de les 
dues versions (1999 i 2009) de l’Agenda21 de Mataró i consta de dues parts. 

La primera consisteix en la comparació de les línies Estratègiques, Línies d’Actuació i 
Accions determinades als documents per a cadascun dels àmbits temàtics i dels 
períodes d’implementació. 

La segona, ha consistit a fer això mateix però a nivell dels plans de seguiment, es a 
dir, dels indicadors utilitzats per monitoritzar/avaluar el compliment de les accions 
proposades al punt anterior i veure, així, si hi ha una correlació entre accions i 
seguiment. 

De les conclusions d’aquest apartat es podrà concloure si s’ha produït, quin i en quin 
grau, una evolució del discurs de la Sostenibilitat envers al de la Resiliència. 
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4.3. Avaluar els “Buits Urbans” en relació amb el planejament urbanístic 

Per a aquest tercer apartat es proposen dues tasques diferenciades. 

La primera ha consistit en consultar i caracteritzar el planejament urbanístic vigent de 
Mataró, mentre que la segona se centra en representar gràficament aquest 
planejament per contrastar-ho amb els plànols de Buits Urbans. 

Per a la fase de recerca s’han utilitzat els recursos del Registre del Planejament 
Urbanístic de Catalunya i de la secció d’Urbanisme de la pàgina web de l’Ajuntament 
de Mataró, per preparar un taula resum del planejament vigent i que inclou la  
informació dels codis (Gencat i Ajuntament), nom, figures afectades/creades, 
superfície, any aprovació final, entre altres. 

En la primera fase d’anàlisi del planejament s’han fet valoracions entorn de la tipologia 
de les MPG, d’anàlisi de tendències i evolució, de la superfície dels sectors i de la 
superfície per tipus i any, respectivament. 

Per a la segona part d’aquest apartat s’ha comptat amb la documentació i suport teòric 
del  Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró que ha facilitat informació digital 
sobre l’històric/evolució del planejament vigent. 

Aquesta segona ha consistit en la gràfica del planejament vigent i una posterior 
comparació gràfica i numèrica entre aquests i els Buits Urbans obtingut al primer 
apartat. Això ha posat de manifest la correlació entre Buits i Planejament. 

Les conclusions hauran de confirmar, d’una banda, si el propi planejament és 
conscient de les seves limitacions i intenta adaptar-se i fer propostes més resilients; i 
de l’altra, si hi ha,o no, algun tipus de relació, i de quin tipus, entre els Buits Urbans i el 
Planejament urbanístic. 
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4.4. Avaluar la relació entre realitat urbana/urbanística i iniciatives socials 

Com a punt final (o inicial) del cicle, aquest punt tracta de fer visibles les relacions que 
existeixen entre el fenomen del Buits Urbans i determinats moviments socials o 
iniciatives ciutadanes. 

Amb aquesta idea, s’ha dissenyat un plànol de la ciutat (area de treball) ubicant-hi 
algunes de les iniciatives que tenen relació amb alguns dels Buits Urbans identificats a 
l’apartat 1, en base a la seva representativitat per motius de impacte social, 
singularitat, diversitat de reaccions, etc. 

En segon lloc, es farà una descripció i caracterització dels casos seleccionats amb una 
contextualització i breu recull històric dels mateixos. 

Finalment, s’ha preparat una taula resum d’aquestes fent especial atenció en diverses 
de les seves característiques, tant pel que fa a la causa (el buit urbà) com a les 
conseqüències (iniciatives ciutadanes). Aquesta caracterització s’ha fer identificant 
aspectes diversos com la qualificació i la propietat del sòl, l’àmbit, i el nombre  de 
persones, el tipus d’organització, les accions proposades, i altres, per a les reaccions. 

Com a conclusió s’espera, d’una banda, detectar una relació clara entre algunes de les 
situacions urbanes observades i la mobilització del teixit ciutadà i, de l’altra, intentar 
trobar patrons de comportament entre tipus de situació de partida i reacció. 
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5. Desenvolupament i anàlisi de resultats 

 

5.1. Caracterització dels Buits Urbans de Mataró. L’escala “Ciutat”. 

Com ja s’ha exposat més amunt, el leit motive  d’aquest treball és una aproximació a 
comprensió de la dinàmica urbana de Mataró a partir de l’estudi dels Buits Urbans de 
la ciutat. 

Així, el germen d’aquesta inquietud és l’existència, permanència i proliferació 
d’aquests Buits Urbans dins del teixit urbà consolidat.  

 

Figura 9. Imatge de solar buit a Mataró 
Font: Google 

Per a la realització d’ aquest treball s’han classificat els Buits Urbans en 3 tipologies: 

- Solars Buits: Solars sense edificar provinents o no d’enderrocs previs. 
 

- Edificis Buits: Edificis totalment buits, amb independència de l’ús principal o 
de si es tracta d’edificis de nova creació o edificis existents que s’han buidat. 
També inclou els edificis públics (escoles, museus...) amb un nivell d’ús inferior 
a la seva capacitat. 
 

- Locals PB Buits: Locals amb accés directe des de la via pública, 
independentment de si són de nova creació o preexistents. 

 
A continuació es mostra el resultat de les dades recollides durant el treball de camp, 
en forma de plànol per a cadascuna de les tipologies i un plànol de conjunt de les 
mateixes. 

S’hi grafia el perímetre del casc antic i de les Rondes interiors per a millor identificació i 
comprensió de la situació global.  
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• Solars Buits (sense edificar)

 

  Superfície

SOLARS BUITS 107.910,55
 

Resiliència Urbana. Una aproximació a les dinàmiques de la ciutat. El cas de Mataró.  
versitari de Sostenibilitat_UPC  Director: Francesc Magrinyà Torner

(sense edificar) 

Figura 10. Plànol Solars Buits 
Font. Elaboració pròpia 

Superfície # ID Sup. Mitja Sup. Mínima 

107.910,55 42 2.569,30 50,39 
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Sup. Màxima 

29.398,12 
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• Edificis Buits / Públics 

  Superfície

EDIFICIS BUITS 68.142,42
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Públics Infrautilitzats 

Figura 11. Plànol Edificis Buits 
Font. Elaboració pròpia 

 

Superfície # ID Sup. Mitja Sup. Mínima 

,42 126 540,81 47,88 
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Sup. Màxima 

6.187,47 
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• Locals Buits PB 

  Superfície

LOCALS BUITS 53.939,58
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Figura 12. Plànol Locals Buits 
Font. Elaboració pròpia 

 

Superfície # ID Sup. Mitja Sup. Mínima 

53.939,58 202 267,02 14,51 
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Sup. Màxima 

2.274,68 
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• Conjunt “Buits Urbans

Figura 

 

A continuació es mostra el
identificades durant el treball de camp, fent especial atenció al pes relatiu en su
i en nombre d’elements de cadascuna d’elles.
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Buits Urbans” 

Figura 13. Plànol Conjunt Buits Urbans de Mataró 
Font. Elaboració pròpia 

A continuació es mostra el quadre resum de les diferents tipologies de 
identificades durant el treball de camp, fent especial atenció al pes relatiu en su
i en nombre d’elements de cadascuna d’elles. 
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de les diferents tipologies de Buits Urbans 
identificades durant el treball de camp, fent especial atenció al pes relatiu en superfície 
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  Superfície # ID % s/total Sup. % s/total # ID 

SOLARS 107.910,55 42 46,92% 11,35% 

EDIFICIS 68.142,43 126 29,63% 34,05% 

LOCALS 53.939,58 202 23,45% 54,59% 

TOTAL 229.992,56 370 100,00% 100,00% 
Figura 14. Taula resum Buits Urbans de Mataró 

Font. Elaboració pròpia 

 

D’aquests resultats se n’extreu que la relació entre el nombre d’elements (de buits) de 
cadascuna de les tipologies i la superfície afectada per aquesta no és proporcional. 
Així, els 42 solars, amb  només el 11,35% del total, signifiquen el 46,92% de la 
superfície total dels Buits Urbans identificats. De forma inversa, el Locals, amb un total 
de gairebé el 55% d’elements, només afecten al 23,45% de la superfície total. 

En aquesta mateixa línia, i com era d’esperar, la superfície mitja de cada tipologia és 
diferent, sent major la dels Solars (2.569,30m²), intermèdia als edificis (540,81m²) i 
inferior per als locals (267,02m²). 

D’altra banda, i de forma inversa, l’homogeneïtat pel que fa a la superfície és més gran 
als Locals , sent els Solars els que tenen una major diversitat de mida.   

Pel que fa a la seva distribució espacial, en conjunt, s’observa un efecte “explosió” des 
del centre antic, amb un augment progressiu de nombre i mida a mesura que ens 
acostem al perímetre de l’àrea d’estudi.  

Així, al nucli d’aquesta distribució concèntrica hi predominen els locals buits, amb una 
progressiva aparició dels edificis buits i esporàdiques localitzacions de solars buits. A 
la perifèria, en canvi, i sobretot a les franges de llevant i ponent, s’hi localitzen les tres 
tipologies indistintament, si bé hi destaca la superfície dels Solars Buits, en 
comparació al del centre. 

No obstant, i com a línia de recerca i aprofundiment, caldria insistir en aquests 
aspectes des del punt de vista de la Complexitat (Ag. distribucions potencials dels 
tipus de Buits Urbans) 

Aquest patró respon, en part, al procés dual del creixement de la pròpia ciutat que, 
d’una banda, va seguir una ocupació del territori homogènia fins a mitjans dels S.XX, i 
de l’altra, i amb l’arribada de la immigració, es va caracteritzar per l’aparició de barris 
perifèrics aïllats.  

Gran part dels esforços des de l’arribada de la democràcia ha estat tancar aquesta 
ferida urbana mitjançant actuacions intersticials de cosit entre el centre i la perifèria 
(ag. Nou Parc Central)  i entre els barris entre sí (ag. Via Europa). 
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D’altra banda, no es possible escometre
algunes consideracions històriques d

Així, com a exercici útil, es proposa una comparativa entre el plànol definitiu dels 
Urbans i la proposta l’Eixample de Melcor de

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’observa que els grans Solars Buits

les zones perimetrals del projecte d’e
més importants de la ciutat i que es va veure reforçat

  

 

Figura 15. Plànol superposició
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o es possible escometre l’estudi de les dinàmiques urbanes sense 
algunes consideracions històriques del propi procés de creixement de la ciutat.

útil, es proposa una comparativa entre el plànol definitiu dels 
la proposta l’Eixample de Melcor de Palau i Emili Cabañes de 1878. 

Solars Buits i Edificis Buits del Mataró actual estan ubicats a 
del projecte d’eixample, allà on s’hi van instal·lar les industries 

més importants de la ciutat i que es va veure reforçat amb la implantació del vapor.

 

. Plànol superposició Buits Urbans – Eixample 1878 
Font. Elaboració pròpia 
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s dinàmiques urbanes sense 
el propi procés de creixement de la ciutat. 

útil, es proposa una comparativa entre el plànol definitiu dels Buits 

Palau i Emili Cabañes de 1878.  

estan ubicats a 
xample, allà on s’hi van instal·lar les industries 

amb la implantació del vapor. 
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Això queda confirmat fent aquesta mateixa superposició en relació a la ubicació de les 
instal·lacions fabrils el 1895, a partir del plànol extret del treball de l’Albert Guàrdia 
Espuche i en Manel Guàrdia Bassols.  

En color gris fosc es destaquen aquelles instal·lacions que incorporaven maquinària a  
vapor 

 

 

 

 

Es comprova alguns dels Buits Urbans més representatius de l’actualitat corresponen 
a conjunts fabrils consolidats de finals del SXIX. (Can Marfà, Can Fàbregas, entorn 
carrer Biada, etc.) 

Finalment, observarem la fotografia actual en relació a un moment històric clau en el 
desenvolupament de  la ciutat. 

Així, superposant la realitat actual dels Buits Urbans amb la del creixement de la ciutat 
el 1950 (Salicrú, M., 1992) s’observa que aquests se situen en parts de la ciutat que, 
encara llavors, no havien estat plenament desenvolupades urbanísticament. 

En aquell moment clau, i sobretot a partir dels anys 60, la ciutat comença a rebre la 1a 
gran onda d’immigració que donarà peu a la creació dels barris perifèrics sense que, 
però, s’hagin acabat d desenvolupar algunes zones de la ciutat del S. XIX 

Figura 16. plànol superposició Buits Urbans - Instal·lacions 
fabrils Font: Elaboració pròpia 
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Figura 17. Evolució població Mataró 
 Font: Ajuntament de Mataró 

Així, s’observa com el 1950 ja es comencen a veure les traces de Cersanyola, Vista 
Alegre i Cirera i el Molins sense que s’hagi acabat de consolidar la trama de l’Habana i 
les Santes-Escorxador, a Llevant. 
 

 

Figura 18. Plànol superposició Buits Urbans - Mataró 1950 
Font: Elaboració pròpia 

 

Així, la seva situació perifèrica respecte la ciutat antiga, la presència i permanència de 
l’ús industrial fins finals del S.XX  i l’avinguda de la fase expansiva, són alguns dels 
factors històrics  que han portat a la situació actual.  
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5.2. Avaluar l’evolució en el discurs de Mataró a través de les Agendes21 
locals. 

Una vegada plasmada aquesta realitat, i seguint amb l’escala ciutat, s’ha fet una 
avaluació del discurs polític (intencions) al voltant de la Sostenibilitat i la possible 
transició cap al concepte de Resiliència. 

Amb aquesta finalitat, s’ha fet una avaluació comparativa de les Agendes21 Locals de 
Mataró, pel que fa a les línies estratègiques, objectius/programes i accions/actuacions, 
així com de les bateries d’indicadors de control i seguiment. 

A continuació es fa una relació cronològica dels documents consultats, si bé, la 
comparativa analítica es limita a les dues edicions de l’Agenda21 de Mataró: 

 

• Pla Estratègic de Mataró. Ajuntament de Mataró (1995).  

• Auditoria Ambiental Municipal de Mataró. Minuartia (1996).  

• Pla d’acció Ambiental i Pla de Seguiment. Ajuntament de Mataró (1998).  

• Agenda21. El compromís de Mataró amb la Sostenibilitat. Ajuntament de 
Mataró (1999).  

• Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró (PDES). 
Ajuntament de Mataró (2006).  

• Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Mataró (PAES). Ajuntament de 
Mataró (2008).  

• Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic. Agenda21 de Mataró. Ajuntament 
de Mataró (2009).  

 

 

Aquesta comparativa s’ha centrat específicament en els següents aspectes:  

 

• Quantificació de les accions/indicadors 
• Temàtica/àmbit de les accions/indicadors 
• Temporització de les accions/indicadors 

 

Pel que fa al PAES, la seva consulta a servit per entendre el seu pes específic en el 
document PLCC-Ag21M (2009) i establir els filtres oportuns per a una comparació 
equilibrada entre els dos escenaris, 1999 i 2009. 
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LES INICIATIVES 

• AGENDA21 MATARÓ (1999) 

En primer lloc es mostra el quadre resum corresponent a les 84 iniciatives proposades 
a l’Agenda21 de Mataró de 1999, que es corresponen amb les 8 línies estratègiques 
següents: 

o Ampliar l’auto abastament en l’ús dels recursos hídrics i millorar el 
sanejament de les aigües residuals. 

o Incentivar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables 
o Minimitzar la problemàtica ambiental associada al transport i a la mobilitat. 
o Desenvolupar una gestió de residus basada en criteris de sostenibilitat 
o Potenciar els valors ecològics i paisatgístics 
o Millorar l’espai urbà, potenciar àmbits d’identificació ciutadana i definir eixos 

vertebradors dels barris. 
o Prevenir la pèrdua de la qualitat de l’aire 
o Aplicar els mecanismes de prevenció. i control del risc ambiental per 

incrementar la seguretat i protecció. de la població. 
 
 

ÀMBIT 1999-2001 2002-2004 2005-2009 TOTALS 

Aigua 10 0 1 11 

Energia 5 4 0 9 

Transport 12 4 3 19 

Residus 7 3 0 10 
Entorn 
Natural 14 2 1 17 

Entorn urbà 7 5 1 13 

Aire 3 0 0 3 
Risc 
Ambiental 2 0 0 2 

TOTALS 60 18 6 84 
Figura 19. Taula actuacions Agenda21 Mataró 

Font: Elaboració pròpia 

En aquest resum es pot comprovar com més del 80% de les iniciatives estan previstes 
per ser realitzades durant els dos anys següents al document (1999-2001). 
D’aquestes, hi destaquen  les del Entorn Natural (14), seguit pel Transport (12) i per 
les relacionades amb les de l’ús i gestió de l’Aigua (10). 

De forma oposada, les sis (6) iniciatives previstes per al període 2005-2009 només 
signifiquen el 7% del total del període 1999-2009. 

Sembla evident, doncs, que el pes més important recau bàsicament en els àmbits 
relacionats amb el medi ambient i els vectors ambientals amb una programació 
d’implementació a curt termini. 
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• PLCC-Ag21M (2009) 

Pel que fa a la revisió/actualització del document, de 2009, a continuació es relacionen 
les 9 línies estratègiques definides a la segona edició de l’Agenda21 de 2009. 

o Sistema eficient de l’aigua i sanejament. 
o Model energètic (estalvi i autoproducció) (PAES) 
o Administració municipal eficient en l’ús de l’energia (PAES) 
o Mobilitat sostenible 
o Residus: reducció, recollida i reciclatge 
o Biodiversitat i Sistema agroforestal 
o Entorn territorial per major eficiència 
o Implicació ciutadana per una ciutat sostenible 
o Administració pública ambientalment correcte en gestió i compra (PAES) 

 

Cal fer especial atenció a les tres (3) darreres línies que són influència directa del Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible, al que Mataró s’hi va adherir el 3 de juliol de 2008, i 
del que es recullen 84 de les 150 iniciatives proposades. 

ÀMBIT CURT MITJÀ LLARG TOTAL 

  2009-2012 2013-2015 2016-2020   

Aigua i sanejament 3 7 2 12 
Model energètic 
(PAES) 6 2 1 9 

Administració energia 
(PAES) 17 7 1 25 

Mobilitat 9 14 4 27 

Residus 2 6 1 9 

Entorn natural 4 5 4 13 

Entorn Territorial 5 7 10 22 

Participació 5 3 9 17 
Administració Gestió i 
compra  (PAES) 8 3 5 16 

TOTALS 59 54 37 150 
Figura 20. Taula resum actuacions PLCC-Ag21Mataró 

Font: Elaboració pròpia 

 

Hi destaquen les actuacions  a curt termini en el camp de l’energia amb un total de 17 
iniciatives previstes per al període 2009-2012. No obstant això, s’observa que la 
incorporació de les propostes del PAES, amb una importantíssima carrega (34 
iniciatives) en l’àmbit de l’energia i d’altres relacionades amb el funcionament eficient 
de l’Administració Local  (16 indicatives) “distorsiona” aquesta taula i, el que és pitjor, 
impossibilita la comparació amb el document anterior.  
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 AGENDA21 MATARO (1999) PLCC-Ag21M (2009)  

 1999-2001 2002-2004 2005-2009 2009-2012 2013-2015 2016-2020 TOTAL 

Aigua 10 0 1 3 7 2 23 

Energia 5 4 0 23 9 2 43 

Transport 12 4 3 9 14 4 46 

Residus 7 3 0 2 6 1 19 
Entorn 
Natural 14 2 1 4 5 4 30 

Entorn 
urbà 7 5 1 5 7 10 35 

Aire 3 0 0 0 0 0 3 

Participació 0 0 0 5 3 9 17 
Risc 
Ambiental 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 60 18 6 51 51 32 218 
Figura 21. Taula comparativa/evolutiva # d'actuacions 

Font: Elaboració pròpia 

 

En aquesta comparativa cronològica dels dos documents, encara queda més manifest 
l’esbiaix que es produeix pel gran pes relatiu que implica la incorporació de les 82 
iniciatives del PAES, en el que, a més, hi tenen un paper clau les accions orientades a 
la millora en l ‘àmbit d’actuació de la pròpia Administració Local. 

Tot seguin es mostren aquestes dades amb indicació del % de cadascuna de les línies 
d’actuació en relació al total del d’àmbits i de tot el període 1999-2020. 

 AGENDA21 MATARO (1999) PLCC-Ag21M (2009)  

 1999-2001 2002-2004 2005-2009 2009-2012 2013-2015 2016-2020 MITJA 

Aigua 4,59% 0,00% 0,46% 1,38% 3,21% 0,92% 10,55% 

Energia 2,29% 1,83% 0,00% 10,55% 4,13% 0,92% 19,72% 

Transport 5,50% 1,83% 1,38% 4,13% 6,42% 1,83% 21,10% 

Residus 3,21% 1,38% 0,00% 0,92% 2,75% 0,46% 8,72% 
Entorn 
Natural 6,42% 0,92% 0,46% 1,83% 2,29% 1,83% 13,76% 

Entorn 
urbà 3,21% 2,29% 0,46% 2,29% 3,21% 4,59% 16,06% 

Aire 1,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,38% 

Participació 0,00% 0,00% 0,00% 2,29% 1,38% 4,13% 7,80% 
Risc 
Ambiental 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,92% 

TOTAL 27,52% 8,26% 2,75% 23,39% 23,39% 14,68% 100,00% 
Figura 22. Taula comparativa/evolutiva d'actuacions (% s/total) 

Font: Elaboració pròpia 

A nivell global, hi tenen molt de pes les iniciatives d’energia del període 2009-2012 
(10,55%) motivat, en gran mesura, per les incorporades del PAES.  
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Tot seguit es mostra la proporció (%) de cadascun dels àmbits en relació a la seva 
franja temporal d’implementació. 

 AGENDA21 MATARO (1999) PLCC-Ag21M (2009)  

 1999-2001 2002-2004 2005-2009 2009-2012 2013-2015 2016-2020 MITJA 

Aigua 16,67% 0,00% 16,67% 5,88% 13,73% 6,25% 9,87% 

Energia 8,33% 22,22% 0,00% 45,10% 17,65% 6,25% 16,59% 

Transport 20,00% 22,22% 50,00% 17,65% 27,45% 12,50% 24,97% 

Residus 11,67% 16,67% 0,00% 3,92% 11,76% 3,13% 7,86% 
Entorn 
Natural 

23,33% 11,11% 16,67% 7,84% 9,80% 12,50% 13,54% 

Entorn 
urbà 11,67% 27,78% 16,67% 9,80% 13,73% 31,25% 18,48% 

Aire 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 

Participació 0,00% 0,00% 0,00% 9,80% 5,88% 28,13% 7,30% 
Risc 
Ambiental 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Figura 23. Taula comparativa/evolutiva d'actuacions (% s/franja temporal) 

Font: Elaboració pròpia 

S’hi observa que els pes de cadascun dels àmbits al llarg del temps a anat variant 
notablement. Tal com es destaca més amunt, es percep un transvasament des de els 
vectors ambiental clàssics, característics del discurs de la Sostenibilitat, cap als del 
model urbà i la governança, més propers a la Resiliència. 

Certament hi ha algun valor que pot portar a equívocs, com el 27,78% d’iniciatives en 
l’Àmbit Urbà per al període 2002-2004 ja que aquests només signifiquen el 2,29% a 
nivell global (veure  Figura 22). 
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Tal com s’ha explicat, el pes dels 82 accions del PAES distorsiona el resultat i 
impedeix una comparativa equilibrada entre els dos documents. 

Per aquest motiu, s’ha optat per tornar a fer l’avaluació sense considerar les iniciatives 
del PAES corresponents a aspectes exclusius de l’Administració, obtenint el següent 
resultat. 

  CURT MITJÀ LLARG TOTAL 

  2009-2012 2013-2015 2016-2020   
Aigua i 
sanejament 1 4 1 6 

Model 
energètic 6 2 1 9 

Administració 
energia 0 0 0 0 

Mobilitat 9 8 0 17 

Residus 2 6 1 9 
Entorn 
natural 4 5 4 13 

Entorn 
Territorial 

3 6 10 19 

Participació 4 3 6 13 
Administració 
Gestió i 
compra  

0 0 0 0 

TOTALS 29 34 23 86 
Figura 24. Taula resum actuacions PLCC-Ag21Mataró (sense Administració) 

Font: Elaboració pròpia 

Com a resultat d’aquest filtre, es pot comprovar que, malgrat la persistència de les 
accions a curt termini en aspectes energètics i de mobilitat, hi apareixen com a 
destacades les orientades a la millora, a llarg termini de l’Entorn Territorial (Model 
Urbà) i de la Participació. 

Si tornem a fer la comparativa anterior introduint-hi les modificacions exposades, 
obtenim un quadre com el següent. 

 AGENDA21 MATARO (1999) PLCC-Ag21M (2009)  

 
1999-2001 2002-2004 2005-2009 2009-2012 2013-2015 2016-2020 TOTAL 

Aigua 10 0 1 3 7 2 23 

Energia 5 4 0 6 2 1 18 

Transport 12 4 3 9 14 4 46 

Residus 7 3 0 2 6 1 19 
Entorn 
Natural 14 2 1 4 5 4 30 

Entorn 
urbà 7 5 1 5 7 10 35 

Aire 3 0 0 0 0 0 3 

Participació 0 0 0 5 3 9 17 
Risc 
Ambiental 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 60 18 6 34 44 31 193 
Figura 25. Taula comparativa/evolutiva # d'actuacions (sense Administració) 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació, el quadre que mostra es pes relatiu (%) de cada àmbit i període en 
relació al global d’iniciatives i de temps. 

 AGENDA21 MATARO (1999) PLCC-Ag21M (2009)  

 1999-2001 2002-2004 2005-2009 2009-2012 2013-2015 2016-2020 MITJA 

Aigua 5,18% 0,00% 0,52% 1,55% 3,63% 1,04% 11,92% 

Energia 2,59% 2,07% 0,00% 3,11% 1,04% 0,52% 9,33% 

Transport 6,22% 2,07% 1,55% 4,66% 7,25% 2,07% 23,83% 

Residus 3,63% 1,55% 0,00% 1,04% 3,11% 0,52% 9,84% 
Entorn 
Natural 7,25% 1,04% 0,52% 2,07% 2,59% 2,07% 15,54% 

Entorn 
urbà 3,63% 2,59% 0,52% 2,59% 3,63% 5,18% 18,13% 

Aire 1,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,55% 

Participació 0,00% 0,00% 0,00% 2,59% 1,55% 4,66% 8,81% 
Risc 
Ambiental 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,04% 

TOTAL 31,09% 9,33% 3,11% 17,62% 22,80% 16,06% 100,00% 
Figura 26. Taula comparativa/evolutiva d'actuacions (% s/total - Sense Administració) 

Font: Elaboració pròpia 

 

I finalment, el pes relatiu de cada àmbit en relació a la resta de sectors però dins del 
del mateix període temporal previst d’implementació. 

 AGENDA21 MATARO (1999) PLCC-Ag21M (2009)  

 1999-2001 2002-2004 2005-2009 2009-2012 2013-2015 2016-2020 TOTAL 

Aigua 16,67% 0,00% 16,67% 8,82% 15,91% 6,45% 10,75% 

Energia 8,33% 22,22% 0,00% 17,65% 4,55% 3,23% 9,33% 

Transport 20,00% 22,22% 50,00% 26,47% 31,82% 12,90% 27,24% 

Residus 11,67% 16,67% 0,00% 5,88% 13,64% 3,23% 8,51% 
Entorn 
Natural 23,33% 11,11% 16,67% 11,76% 11,36% 12,90% 14,52% 

Entorn 
urbà 11,67% 27,78% 16,67% 14,71% 15,91% 32,26% 19,83% 

Aire 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 

Participació 0,00% 0,00% 0,00% 14,71% 6,82% 29,03% 8,43% 
Risc 
Ambiental 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,56% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Figura 27. Taula comparativa/evolutiva d'actuacions (% s/franja temporal - sense Administració) 

Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, les diferències amb el primer escenari (amb ADMINISTRACIÓ), no són 
tan significatives,  
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Com a resum de l’estudi de les iniciatives,
total i parcial per a cada temàtica i període, diferenciant entre les dues versions de 
l’Agenda. 
 

Figura 28

 
Pel que fa al nombre total d’accions, destaca el desequilibri del cronograma de 
l’Agenda21 de Mataró (1999
2001 a només 6 programades entre 2005 i 2009.

En comparació, el PLCC-Ag21M de 2009 és molt més equilibrada en la distribució del 
nombre d’accions per a cadascun dels trams temporals, amb 34, 44 i 31, per a 
cadascun d’ells. 
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Com a resum de l’estudi de les iniciatives, es mostra un gràfic del nombre d’accions 
temàtica i període, diferenciant entre les dues versions de 

28. Gràfica resum Accions en nombre absolut 
Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa al nombre total d’accions, destaca el desequilibri del cronograma de 
l’Agenda21 de Mataró (1999-2009) que passa de 60 iniciatives en el

a només 6 programades entre 2005 i 2009. 

Ag21M de 2009 és molt més equilibrada en la distribució del 
nombre d’accions per a cadascun dels trams temporals, amb 34, 44 i 31, per a 

Figura 29. Gràfica resum Accions en % 
Font: Elaboració pròpia 
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es mostra un gràfic del nombre d’accions 
temàtica i període, diferenciant entre les dues versions de 
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Finalment, es mostra l’evolució percentual de les iniciatives de cada àmbit al llarg dels 
sis períodes que cobreixen les dues edicions de l’Agenda21 de Mataró (1999-2020). 

 

 
Figura 30. Evolució Iniciatives 

Font: Elaboració pròpia 

Resulta evident que s’ha produït una disminució o manteniment de les propostes en 
els àmbits dels vectors ambientals (aigua, energia i residus) mentre que han 
augmentat el seu pes relatiu dels relacionats amb l’Entorn Urbà (model de ciutat) i la 
Participació.  
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ELS INDICADORS 

De la mateixa manera, també s’ha fet una avaluació del nombre i àmbit d’aplicació dels 
indicadors proposats a cadascun dels Plans de Control i Seguiment inclòs a les 
Agendes21. 

 

• AGENDA21 MATARÓ (1999)_indicadors 

A continuació es mostra el quadre resum del indicadors de l’Agenda21 de Mataró de 
1999 en nombre absolut i en percentatge (%), per a cadascun dels àmbits d’aplicació. 

 

Àmbit # indicadors % 

AIGUA 4 28,57% 

ENERGIA 1 7,14% 

TRANSPORT 2 14,29% 

RESIDUS 2 14,29% 

ENTORN NATURAL 1 7,14% 

ESPAI URBÀ 2 14,29% 

AIRE 1 7,14% 

ENTORN ECONÒMIC 1 7,14% 

TOTALS 14 100,00% 

Figura 31. Indicadors Agenda21 Mataró (1999) 
Font: Elaboració pròpia 

Cal esmentar que ,pensant en la posterior comparativa s’ha introduït una variació al 
quadre resum dels indicadors de l’Agenda21 Mataró 1999 

o L’indicador “Diversificació Econòmica” de l’Àmbit Entorn Econòmic s’ha afegit 
als del Sistema Urbà 

S’observa que, amb concordança amb el que passava amb les iniciatives, l’Aigua és el 
vector del que es fa un major seguiment amb un total de quatre (4), que són més del 
28% del total. 

Això té molt a veure amb dos fets fonamentals. D’una banda, i tal com ja s’ha 
comentat, la consciència sobre la problemàtica de l’aigua a nivell local per la 
insuficiència d’algunes infraestructures i per la salinització i contaminació dels aqüífers. 
De l’altra, la possibilitat de monitoritzar la gestió d’aquest recurs per l’existència d’una 
empresa municipal privada, Aigües de Mataró S.A., amb una potent sistema SIG que 
ha possibilitat tenir dades actualitzades del funcionament del sistema. 
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• PLCC-Ag21M (2009) 
 

De la mateixa forma , es mostra la taula  resum del nombre i % d’indicadors per a 
cadascun dels àmbits. 

 

Àmbit TOTAL % 

AIGUA 6 12,50% 

ENERGIA 20 41,67% 

MOBILITAT 10 20,83% 

SOROLL 2 4,17% 

RESIDUS 7 14,58% 

ENTORN NATURAL 1 2,08% 

ATMOSFERA 1 2,08% 

SOCIOECONÒMIC 1 2,08% 

TOTALS 48 100,00% 
Figura 32. Indicadors PLCC-Ag21M (2009) 

Font: Elaboració pròpia 

Destaca de forma molt import el nombre de vectors en l’àmbit de l’Energia amb 20 i el 
41,67% del total, seguit de la Mobilitat (10 indicadors / 20,83%), els Residus  (7 
indicadors / 14,58%) i l’Aigua (12,50%). 

No obstant, aquesta classificació no és adequada per poder fer una comparació 
ajustada en relació a la bateria d’indicadors del document de 1999 ja que, tal com 
passava a les iniciatives, es produeix una gran distorsió per la incorporació dels 
indicadors proposats al PAES. 

• PROPOSTA ALTERNATIVA 

Si del que es tracta és avaluar l’esforç (en tant que recursos) destinat a cada àmbit 
com a mesura per avaluar l’evolució del discurs Sostenible al Resilient, només 
observarem aquells indicadors que requereixen d’una presa de dades específica. 

D’altra banda, i de la mateixa forma que per a l’estudi de les accions, es detecten 
diversos indicador que són conseqüència directa de la adhesió de Mataró al PAES i 
que, per tant, són d’aplicació exclusiva de l’àmbit de l’Administració Local o en 
activitats exclusivament de la gestió municipal de recursos (E.g Reg Municipal). 

Finalment, s’observa que la classificació dels indicadors en els àmbits no és correspon 
exactament amb la que es fa a l’apartat de les iniciatives (E.g. Sup. Verd Urbà 

classificat com a Mobilitat) 
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Per tot això, abans de fer la comparativa, es proposa incloure les següents 
modificacions:  

o No comptabilitzar (en color gris de la Figura 37) els indicadors que són 
elaborats a partir del tractament o agregació de les dades d’un altres (E.g. 
Consum Total energia municipi / habitant). 3 indicadors de Mobilitat passen a 
Entorn Urb, un altre a E. Natural i un altre a Atmosfera (Aire) 

o No comptabilitzar (en color gris a la Figura 37) els indicadors que són de 
seguiment exclusiu a l’àmbit de l’Administració. (E.g. Emissions GEH 

Ajuntament). Això implica 9 menys de l’àmbit Energia i 2 menys de Aigua. 

o Fer una reclassificació (en el color corresponent a la Figura 37) acord amb els 
criteris seguits per a les iniciatives de l’apartat anterior. (E.g. Verd Urbà/Hab 
classificat com a Mobilitat) 

En conseqüència, el quadre resum d’indicadors de PLCC-Ag21M 2009 després 
d’aquests ajustos queda d’aquesta manera. 

 

Àmbit TOTAL % 

AIGUA 4 10,81% 

ENERGIA 11 29,73% 

MOBILITAT 5 13,51% 

SOROLL 2 5,41% 

RESIDUS 7 18,92% 

ENTORN NATURAL 2 5,41% 

ENTORN URBÀ 4 10,81% 

AIRE 2 5,41% 

TOTALS 37 100,00% 
Figura 33. Indicadors PLCC-Ag21M (sense PAES) 

Font: Elaboració pròpia 

 

A grans trets no s’hi observen diferències a nivell general respecte el resum inicial, si 
bé, com a element més significatiu, s’aprecia un augment del pes absolut i relatiu dels 
indicadors en l’àmbit del Entorn Urbà, passant de 1 (2,08%) a 4 (10,81%). 

Aquest punt, cal posar de relleu que durant el període 1999-2009 Mataró a viscut la 
posada en funcionament de dues infraestructures molts  importants com són el Tub 

Verd (gestionat per MESSA des de 2001) i la el Centre Integral de Valorització de 

Residus del Maresme (3a generació, 2010). Això ha permès obtenir a molta i nova 
d’informació en els camps de l’Energia i dels Residus. 
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Una vegada fet això, ja es pot fer la comparativa entre els dos documents. 

 

Figura 34. Gràfica comparativa Indicadors en nombre absolut. 
Font: Elaboració pròpia 

 

A nivell global, destaca l’augment en el nombre total d’indicadors (de 14 a 37), que 
significa un augment del 265%. 

En particular, hi sobresurten els de l’Energia (de 1 a 11 / +1100%), els Residus (de 2 a 
7 / +350%) i la Mobilitat (de 2 a 6 / +250%). 

 

 

 

Figura 35. Gràfica comparativa Indicadors en %. 
Font: Elaboració pròpia 

 

Des del punt de vista del pes relatiu, hi destaca la disminució dels indicadors 
relacionats amb l’Aigua (- 18%) i dels del Entorn Urbà (-11%). 

D’altra banda, cal destacar les pujades de l’àmbit Energia (+22%) i l’aparició de 2 
indicadors específics per al seguiment i control del Soroll.  
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Finalment, i de la mateixa manera que amb les Iniciatives, es mostra un gràfic evolutiu 
del pes relatiu dels indicadors pe a cadascun dels àmbits entre la 1a i la 2a edició de 
l’Agenda21 de Mataró. 

 

Figura 36. Evolució Indicadors. 
Font: Elaboració pròpia 

 

  

28
,5

7%

7,
14

%

14
,2

9%

0,
00

%

14
,2

9%

7,
14

%

21
,4

3%

7,
14

%10
,8

1%

29
,7

3%

13
,5

1%

5,
41

%

18
,9

2%

5,
41

%

10
,8

1%

5,
41

%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

AIGUA ENERGIA MOBILITAT SOROLL RESIDUS ENTORN 
NATURAL

ENTORN 
URBÀ

AIRE

AGENDA 21 1999 PLCC-Ag21M 2009



51 
Resiliència Urbana. Una aproximació a les dinàmiques de la ciutat. El cas de Mataró.  Juny 2014 
Treball de Fi de Màster Universitari de Sostenibilitat_UPC  Director: Francesc Magrinyà Torner 

 
NOM INDICADOR 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Aigua consum H2O dom                  
% > doble 

                 
% > triple 

                 
Eficiència reg Mun.                  
Volum aigua propis                  
% agua propis per reg                  

Atmosf. Ozó > 180                  
Energia Total Mun.                  

Total Mun./Hab.                  
Total Mun. PAES                  
Total Mun. PAES/Hab.                  
Total Aj. 

                 
total Aj./Hab. 

                 
total Aj./Total Mun.                  
Renovables local/Hab.                  
Renovables local                  
Renovables local                  
% Mun. fonts pròpies 

                 
% Mun. fonts renovables 

                 
Valorització energètica                  
intensitat energètica local                  
emissions GEH Mun.                  
emissions GEH Mun./Hab.                  
emissions GEH Mun. 
PAES                  
emissions GEH Mun. 
PAES/Hab.                  
emissions GEH Aj. 

                 
emissions GEH Aj./Hab.                  

Residus Residus domèstics 
                 

% RSU recup./reciclats.                  
% RSU selectiva s/Mun.                  
Aportació deixalleria                   
% entrades deixalleria                   
# entrades deixalleria 

                 
% de deixalleria a 
recuperació                  

Soroll % vehicles incomplint                  
nivell punts conflictius                  

E. natural superfície cremada                  
Mobilitat #viatgers TP urbà 

                 
dia #viatgers TP interurbà                  
# accidents/1000 vehicles                  
Long. carrers arbrat s/tot                  
sup. Verd urbà/hab                  
% hab < 400m zona verda 

                 
longitud carril bici 

                 
longitud vies pacificades                  
longitud recorreguts rurals                  
emissions GEH TP                   

E. Urbà % HPO nous/total nous                  
Figura 37. Taula seguiment indicadors 

Font: Elaboració pròpia 

Aquest quadre mostra el seguiment dels indicadors en el període 1995-2014, amb 
indicació dels anys en els que s’ha obtingut dades de cadascun d’ells. 

 S’hi identifiquen, també, el dos moments (1999 i 2009) d’aprovació de les successives 
edicions de l’Agenda21 de Mataró, sent aquest període de 10 anys el més el més 
significatiu pel que fa a la recollida de dades. 

Finalment, destaca la reducció en el seguiment dels indicadors de l’Energia després de  
2009  
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• Conclusions 

El primer del que cal deixar constància és que els resultats presentats en aquest 
capítol resulten de la comparativa realitzada entre l’Agenda21 Mataró (1999) i el 
PLCC-Ag21M (2009), i que del primer només s’han considerat aquelles accions 
incloses al Pla d’Acció Ambiental, per ser les úniques que tenen un calendari per a la 
seva implementació i una bateria d’indicadors per fer-ne el seguiment i control. 

En conseqüència, s’han obviat el Programes Econòmics i Socials del document de 
1999 per entendre que són bàsicament declaracions d’intencions però sense un full de 
ruta per a la seva consecució.  

 

Així doncs, i a nivell general, destaca la NO correspondència entre l’evolució 
observada a les Accions i la dels Indicadors. Mentre que als primers s’ha produït un 
augment molt important en els àmbits del Sistema Urbà i la Participació, tant en termes 
absoluts (de 7 a 19) com relatius (del 12% al 60%); pel que fa als d’indicadors en 
detecta un reducció de quasi el 11% en Entorn Urbà i inexistència total de l’àmbit de la 
Participació. 

Això es pot interpretar com que, si bé, les accions/iniciatives són un reflex directe del 
discurs i la voluntat política, els indicadors estan fortament vinculats a l’accés a les 
dades i no són capaços d’adaptar-se tan fàcilment. 

En aquests línia, s’observa que la bateria d’indicadors de la última Agenda i les sèries 
temporals de control i seguiment, estan íntimament relacionats amb l’existència 
d’empreses amb participació municipal en l’àmbit de l’Energia (MESSA), els Residus 
(CIVRM), la Mobilitat (Mataró BUS) i l’Aigua (AMSA). 
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D’altra banda, aquestes observacions venen a reforçar el fet que la ciutat es troba en 
una situació d’estancament/conservació (K), caracteritzada per la dualitat 
Neoliberalisme - Resiliència, que és l’evolució d’una etapa de creixement (Projecte 
Urbà) i una posterior d’estabilització (Sostenibilitat) 

 

 
Figura 38. Fases evolutives de la ciutat. 

Font: Elaboració pròpia 

 
La primera d’aquestes etapes abraça des dels anys 50 fins inicis dels 90 (JJOO 1992). 
Un primer període de creixement indiscriminat al que s’intenta posar ordre mitjançant 
els Plans Urbanístics dels anys 70 i que finalitza amb l’aprovació del Pla Mat el 1977, i 
un segon marcat per la crisi energètica de finals dels 70 i per les lluites socials dels 80. 

La fase del desenvolupament sostenible s’identifica amb la 1a Agenda21 Local i un 
període d’estabilització en el creixement  del perímetre de la ciutat per passar a 
actuacions urbanístiques de cosit dels teixits urbans existents (Nou Pärc Central i Via 
Europa) amb un fort component de cohesió social. Durant aquesta etapa (fins meitat 
anys 2000) apareixen totes les normatives i ordenances de caire ambiental, els plans 
sectorials municipals i la creació d’infraestructures i empreses relacionades amb la 
gestió dels recursos i amb la sostenibilitat. 

Actualment, ja en la fase dual Neoliberalisme – Resiliència, i marcada per la forta crisi 
econòmica global, la ciutat viu un moment d’incertesa (i potencialitat) on s’alternen 
iniciatives de regeneració/adaptació amb d’altres d’expansionistes sense saber quines 
seran les que finalment prevaldran. Una etapa d’acord del Ple sobre els Buits Urbans 
en contrast amb propostes d’ampliació del Port i de Plans Parcials al Sorrall i al 
Turons. 
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5.3. Planejament urbanístic i Buits Urbans 

 
D’acord al plantejament inicial (veure Figura 1) l’eina escollida a l’hora d’aproximar-nos 
i entendre la realitat i dinàmica urbana dels Buits Urbans a escala Barri / Illa, és el 
Planejament Urbanístic Municipal. 

El Planejament Urbanístic és, des del plantejament ortodox de la planificació urbana, 
l’instrument bàsic per a la implementació del“model o idea de ciutat”. 

A més a més, en absència d’una revisió general del planejament municipal, el 
planejament urbanístic s’ha caracteritzat per fer propostes puntuals (sectors) amb un 
abast (mida) assimilable a la illa o el barri. 

La intuïció de partida és, d’una banda, que existeix una relació causa/efecte/acusa 
entre uns i altres, en un procés de retroalimentació que difumina origen i conseqüència 
i, de l’altra, que, en aquests casos, el planejament urbanístic és simplement la 
formalització, sobre el paper, d’una solució idealitzada d’un àmbit urbà concret sense 
que això impliqui l’efectiva implementació de la mateixa. 

 

Pel que fa a l’estructuració d’aquest apartat, i per la posterior comparació amb les 
dades obtingudes anteriorment,  aquest apartat constarà de dues parts. 

D’una banda, avaluar l’evolució d’aquestes figures durant el període 1997 (Revisió del 
PGO de Mataró) fins avui per tractar de analitzar el canvi de tendència des del punt de 
vista de la superfície planificada i de la naturalesa de les figures de planejament 
desenvolupades.  

De l’altra, identificar i localitzar geogràficament totes aquelles figures de planejament 
(Planejament General, Planejament Derivat  i Gestió Urbanística), actualment en vigor 
per poder-ho comparar, posteriorment, amb la realitat dels buits urbans. 

 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 1996 

Ja a la Revisió del PGO de Mataró de 1996, s’identifiquen àmbits que es trobaven en 
situació de canvi i es parlava de la necessitat de “...delimitar Unitats d’Actuació de 
gestió (UA), amb un sentit estricte de millora i rehabilitació de l’edificació existent...” , a 
la ciutat històrica, “...delimitació de nous Plans Especial de transformació d’ús...per a la 
creació de noves dotacions i espais lliures...”, a l’eixample antic, i finalment, 
“...delimitació d’àmbits d’ordenació conjunta...per no adaptar-se als usos de l’entorn 
immediat...”, a altres barris de l’entorn. 

Això posa de relleu que ja al 1996 es detectaren les debilitats de certs sectors de la 
ciutat i així se’n deixa constància al Planejament General desenvolupant 54 Unitats 
d’Actuació de gestió, 15 Sectors de Remodelació i de Reindustrialització i 14 Plans 
Especials de Millora Urbana o de Reforma Interior, i que es relacionen a continuació. 
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• UNITATS D’ACTUACIÓ 
 

CODI NOM SUPERFÍCIE 
UA-1a CA L'IXART 31.686,00 
UA-1b CAN MELGÀ 3.545,00 
UA-2 CARRER SICILIA 1.220,00 
UA-3 CARRER VALÈNCIA 2.126,00 
UA-4 CARRER PLA D'EN BAGES 2.410,00 
UA-5 CARRER DEL MAR 3.275,00 
UA-6 CARRER MONTSENY 219,00 
UA-7 CARRER VERGE DE LA FUENSANTA 437,00 
UA-8 CARRER FERRER DALMAU 1.265,00 
UA-9 CARRER TRES ROQUES-CAPELLANETS 1.903,00 
UA-10 CARRER DEL MOLÍ DE VENT 259,00 
UA-11 CARRER FRANQUESA I SIVILLA 1.038,00 
UA-12 RONDA ANTONI COMAS-AV. PUIG I CADAFALCH 3.237,00 
UA-13 CARRER DEL SAC 350,00 
UA-14 CARRER CAN BOADA 55.368,00 
UA-15 CARRER NARCÍS MONTURIOL 3.289,00 
UA-16 CARRER LLAUDER 1.996,00 
UA-17 TINTEX 2.551,00 
UA-18 PLAÇA MIQUEL BIADA 947,00 
UA-19 PTGE. SANTA MAGDALENA 2.255,00 
UA-20 CARRER BERGARA 2.455,00 
UA-21 MURALLA SANT LLORENÇ 311,00 
UA-22 FORN DEL VIDRE 1.832,00 
UA-23 CARRER DE MATA 495,00 
UA-24 RIERA DE VALLDEIX 8.316,00 
UA-25 CARRER QUERALBS 1.894,00 
UA-26 CARRER HOSPITAL 493,00 
UA-27 CARRER ANTONI DE CAPMANY 2.694,00 
UA-28 CARRER TEIÀ 6.316,00 
UA-29 CARRER PREMIÀ 390,00 
UA-30 PLAÇA HABANA 342,00 
UA-31 AVDA. AMÈRICA 1.132,00 
UA-32 LO BASSAL I 42.076,00 
UA-33 LO BASSAL II 10.002,00 
UA-34 SANTA RITA DE VALLDEIX 14.763,00 
UA-35 TORRENT DE CAN BRUGUERA 45.555,00 
UA-36 LA FORNENCA 44.732,00 
UA-37 AVDA RECODER 2.792,00 
UA-38 CARRER PUJOL 587,00 
UA-39 CAL COLLUT 33.416,00 
UA-40 CARRER ESTEVE CORTILS 1.441,00 
UA-41 ELS PINS I 14.011,00 
UA-42 ELS PINS II 12.187,00 
UA-43 CAN FONT 5.741,00 
UA-44 LACORNISA IV 12.014,00 
UA-45 CARRER ANTONI CAPMANY - FLORIDABLANCA 1.356,00 
UA-46 CARRER CÀCERES 886,00 
UA-47 CARRER GARROTXA 508,00 
UA-48 CAMÍ RAL 1.312,00 
UA-49a CARRER SANT JOAN 433,00 
UA-49b CARRER SANT PERE 448,00 
UA-50 CARRER HERNAN CORTÉS 4.800,00 
UA-51 CARRER COLL I AGULLÓ 6.295,00 
UA-52 CARRER COOPERATIVA 7.215,00 
UA-53 EL VERDET 7.225,00 
UA-54 CARRER PIZARRO - RDA. ALFONS XII 4.934,00 

Figura 39. Taula UA PGO Mataró 1996 
Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, la superfície total afectada per les UA és de 420.775m², i la mitja per 
sector és d’uns 7.513m²,  
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• SECTORS DE REINDUSTRIALITZACIÓ / REMODELACIÓ 

 
CODI NOM SUPERFÍCIE 
SECT_2B_01 ISSAC PERAL 8.992,00 
SECT_2B_02 PEGASO 35.788,00 
SECT_2B_03 FABREGAS I DE CARALT 6.962,00 
SECT_2B_04 PRIM GOYA 8.642,00 
SECT_2B_05 CLEMENT MAROT 12.630,00 
SECT_2B_06 CAN GASSOL 6.023,94 
SECT_5_01 GIRONA-VALLES 974,00 
SECT_5_02 SALESIANS-FERRER_DALMAU 2.203,00 
SECT_5_03 RIBA_FLORIDABLANCA 2.287,00 
SECT_5_04 COLON_TOLO 4.339,00 
SECT_5_05 MARESME_TOLO 6.328,00 
SECT_5_06 FERRER_CLARIANA 1.625,00 
SECT_5_07 MADOZ_PUIGBLANCH (SECOPAL) 1.957,00 
SECT_5_08 QUINTANA_PUIGBLANCH 5.503,00 
SECT_5_09 SABATER_FORTUNY 2.177,00 

Figura 40. Taula Sectors PGO Mataró 1996 

 
La superfície total dels Sectors de Reconversió i Reindustrialització és de 106.430m² i 
la mitja de 7.095² 

 
 

• PLANS ESPECIALS. 

CODI NOM SUPERFÍCIE 
PEMU_01 BOBILA 48.305,00 
PEMU_02 LA_LLANTIA 11.207,00 
PEMU_03 LA_PRESSO 3.178,00 
PEMU_04 CERCLE_CATÒLIC 2.017,00 
PEMU_05 LEPANTO_CHURRUCA 9.446,00 
PEMU_06 CAN_CRUZATE 975,00 
PEMU_07 CAN XAMMAR 4.893,00 
PEMU_08 ANXANETA 5.103,00 
PEMU_09 VISTA_ALEGRE 16.643,00 
PERI_01 CAMI RAL_MACIA 3.819,00 
PERI_02 CAFÉ_DEL_MAR 10.133,00 
PERI_03 CAN_LLINAS 3.718,00 
PERI_04 LEPANTO_GRAVINA 2.933,00 
PERI_05 MARINA_LLEVANT 4.202,00 

Figura 41. Taula PEMU/PERI  PGO Mataró 1996 
Font: Elaboració pròpia 

La superfície total afectada per PEMU o PERI  és de 126.572m² sent la mitja dels de 
9.040m² 
 
Tal com comentàvem, la superfície dels sectors/polígons d’actuació és de l’ordre de 
magnitud de la mida d’una illa de l’eixample.  
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A continuació es mostra la localització 
Reindustrialització i Plans Especials del PGO

Figura 

S’observa que, en termes generals
perifèrica, al voltant del cas antic, en el límit exterior de

En termes comparatius, i malgrat 
(planejament / gestió), s’observa que la superfície mitja dels sectors és similar.
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A continuació es mostra la localització Unitats d’Actuació, Sectors de Remodelació i 
Reindustrialització i Plans Especials del PGO-96. 

Figura 42. Plànol de Sectors del PGO96 
Font: Elaboració pròpia 

termes generals, aquests sectors es distribueixen
al voltant del cas antic, en el límit exterior del 1er l’eixample. 

En termes comparatius, i malgrat que la naturalesa d’unes i altres siguin diferents 
(planejament / gestió), s’observa que la superfície mitja dels sectors és similar.
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Unitats d’Actuació, Sectors de Remodelació i 

 

, aquests sectors es distribueixen, de forma 
  

la naturalesa d’unes i altres siguin diferents 
(planejament / gestió), s’observa que la superfície mitja dels sectors és similar. 
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Des de llavors, la ciutat ha viscut diverses etapes i cicles a nivell urbanístic, primer 
marcada per la crisi post-olímpica , fins a finals dels anys 90 i després per un fort 
repunt de la iniciativa urbanística, pública i privada, alimentada per una nova onada 
d’immigració. 

Així, i sense una nova revisió del Pla General o l’aprovació del POUM, el planejament 
municipal s’ha basat, d’una banda, a desenvolupar el planejament derivat (Pans 
Parcials i Plans Especials de Millora Urbana i de Reforma Interior) que el PGO 
identificava i, de l’altra, promoure Modificacions Puntuals del Pla General en aquells 
sectors on es posa de manifest la ineficàcia o caducitat de les prescripcions del primer. 

Així doncs, a continuació es relacionen les figures de planejament derivat aprovades 
en el període 1996-2014 i que estan actualment en vigor. S’han exclòs aquelles que 
per la seva naturalesa o objectius no s’han considerat rellevants (PE sectorials) o que 
són modificacions de figures aprovades inicialment abans de 1996. 

 

CODI IDENTIFICADOR SUPERFÍCIE 
PP_10 ROQUES_ALBES 145.400,00 
PP_16 CAN_QUIRZE 216.891,00 
PP_18 CAN_GENER 38.656,00 
PP_22 LES_VALLS 182.700,00 
PP_26 LES_HORTES_CAMI_RAL 12.926,00 
PP_27 CAN_SERRA   
PP_28 EL_SORRALL 169.986,00 
PP_30 EL_RENGLE 175.341,00 

 

PEMU_01 BOBILA 48.305,00 
PEMU_02 LA_LLANTIA 11.207,00 
PEMU_03 LA_PRESSO 3.178,00 
PEMU_04 CERCLE_CATÒLIC 2.017,00 
PEMU_05 LEPANTO_CHURRUCA 9.446,00 
PEMU_06 CAN_CRUZATE 975,00 
PEMU_07 CAN XAMMAR 4.893,00 
PEMU_08 ANXANETA 5.103,00 
PEMU_09 VISTA_ALEGRE 16.643,00 
PERI_01 CAMI RAL_MACIA 3.819,00 
PERI_02 CAFÉ_DEL_MAR 10.133,00 
PERI_03 CAN_LLINAS 3.718,00 
PERI_04 LEPANTO_GRAVINA 2.933,00 
PERI_05 MARINA_LLEVANT 4.202,00 

Figura 43. Planejament derivat post-PGO-96 
Font: Elaboració pròpia 

  

No obstant, el gran volum de la iniciativa urbanística de la ciutat ha estat promoguda a 
través de les Modificacions Puntuals del Pla General d’Ordenació, amb un total de 56 
aprovades definitivament  i 2 aprovades inicialment i, actualment, en fase d’exposició 
pública. 

A més a més, i tal com es mostra a continuació, aquestes modificacions actuen 
sectors per als que el propi PGO-96 ja determinava unes condicions específiques, 
evidenciant la ineficàcia d’aquell.  
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A continuació es mostra una taula identificativa de les Modificacions puntuals del Pla 
General (MPG) vigents, amb indicació (en color vermell) de si es tracta, o no, de la 
modificació (adaptació) d’alguna figura anterior. 

 IDENTIFICADOR ABANS DESPRÉS 
AP. 

DEF. SUP. SECTOR Mod 

MPG_1 AMPLIACIO_PB COMERCIALS   1999 N/A D 
MPG_3 CAN_GASSOL_GRAN_BLAU SECTOR 2B-06 UA-55 1998 14.728,06 G 
     SEC. 2B-06 "CAN GASSOL" 1998 6.023,94  
MPG_4 PUIGBLANCH-HABANA SECTOR B5-08 EQUIPAMENT E 1998 5.503,00 M 
 HABANA EQUIPAMENT E RESIDENCIAL 1998 3.427,00  
MPG_6 SANT_CRIST N/A N/A 1998 N/A N/A 
MPG_7 COOPERATIVA_GAUDI MODIFICA UA-52 UA-52 1998 7.215,00 G 
MPG_8 PARC_URBA_TABALET N/A N/A 1999 N/A M 
MPG_9 PASSEIG_EIX_VALLDEIX N/A N/A 1999 N/A N/A 
MPG_10 CAN_MARQUES UA24 UA24 2000 7.919,00 G 
 

 
UA34 UA34 2000 12.807,00  

     UA56 2000 62.339,00  
MPG_11 CAN_QUIRZE MOD. PP CAN QUIRZE SÒL URBÀ UA-72 2001 134.948,00 G 
     SÒL URB. PROGRAMAT 2001 220.315,00  
MPG_15 ENTORNS_PORT_MATARO PE PORT PE PORT 2001 175.821,00 M 
MPG_16 CAN_XAMMAR PEMU-07  UA-26 MODIFICADA 2002 6.530,00 G 
 

 
UA-26 UA-48 MODIFICADA 2002 2.604,00  

 
 

UA-48 UA-59 AFEGIDA 2002 424,00  
     E1 2002 79,00  
MPG_17 LA FORNENCA UA-36 UA-36 MODIFICADA 2004 N/A M 
MPG_20 TABALET / DEIXALLERIA / UA-50 TABALET   2002 N/A  
   DEXALLERIA   2002 N/A  
  UA-50 UA-50 UA-50 MODIFICADA 2002 4.800,00 M 
MPG_21 EL_VERDET UA-53 UA-53 MODIFICADA 2003 7.225,00 M 
MPG_22 SABATER-SUST FORTUNY SECTOR_05_09 UA-58  2002 2.177,00 G 
MPG_23 VALLVERIC     2003 201.109,00  
MPG_24  BARCELO_FABREGAS DE CARALT PE RONDA BARCELO PMU-01d 2006 39.711,00 M 
   SECTOR-2B-03   

 
   

MPG_24I BARCELO_FABREGAS_CANFONT PE RONDA BARCELO PE RONDA BARCELO MOD 2003 28.053,00 M 
   UA-43 UA-43 MOD 2003 7.001,00  
MPG_25 CAFÉ_DEL_MAR PERI-02 UA-75 2003 3.614,00 G 
 COOP. AGRICOLA PERI-06 UA-76 2003 7.141,00  
 CABOT_I_BARBA PGO UA-69 2003 2.156,00  
MPG_26 LEPANTO_GRAVINA_LA_PALMERA PERI-04 UA-74 2003 2.995,00 G 
MPG_27 ANTIC_HOSPITAL N/A N/A 2003 N/A  
MPG_28 QUINTANA_ANTONI_PUIGBLANCH EQUIPAMENT E UA-78 2004 5.503,00 G 
 HABANA RESIDENCIAL EQUIPAMENT Eep 2004 N/A  
MPG_30 FABRICA_CABOT_BARBA UA-69 (PARCIAL) UA-77d UNICA (UA-69d) 2003 3.252,00 G 
 CABOT_BARBA_FLORIDABLANCA SECTOR 05-03   

 
   

MPG_36 REGULACIÓ SUBSOL N/A N/A 
 

N/A N/A 
MPG_38 BOMBERS N/A N/A 2004 4.570,00 N/A 
MPG_39 CABANELLES PGO UA-79 2006 1.628,00 G 
MPG_41 SNU TOURING N/A N/A 2006 N/A N/A 
MPG_42 IVECO_FARINERA_VALLDEIX SECTOR-2B-01 PMU-03d UNIC 2007 102.523,00 G 
   SECTOR-2B-02   

 
   

   UA-15   
 

   
   PGO   

 
   

MPG_43 CAN_GASSOL MODIFICA 2B-06  UA-80 2006 6.040,00 G 

MPG_44 EL_RENGLE 
PP RENGLE (MOD. 
PARCIAL) 

PMU EL RENGLE 2005 77.554,00 
M 

MPG_45 VPO_PLA_BOET N/A N/A 2004 N/A N/A 
MPG_46 MAS_MIRALLES UA-05 UA-05 MODIFICADA 2006 3.633,00 M 
   UA-47 UA-47 MODIFICADA 2006 150,00  
MPG_47 NNUU N/A N/A 

 
N/A N/A 

MPG_48 RIERA CIRERA _ABANDERADO N/A N/A 2007 81.532,00 M 
MPG_53 EIX_HERRERA 1a MOD   UA-84 UNICA 2008 23.921,00 G 
MPG_54 DOTACIO_VPO N/A N/A 2006 N/A N/A 
MPG_56 COLON_TOLO MODIFICA 5-04 UA-82 2008 5.143,00 G 
MPG_57 LEPANTO_CHURRUCA_RENGLE MODIFICA PEMU-05  UA-83 2012 13.558,00 G 
MPG_59 CEMENTIRI_CAPUTXINS N/A N/A 2007 N/A N/A 
MPG_60 ENTORNS_CARRER_BIADA SECTOR 2B-04 UA-87 UNICA 2012 16.333,00 G 
MPG_63 CAN_BARTRA N/A N/A 2013 N/A N/A 
MPG_66 MARAGALL_TURRO_SALESIANS PGO PGO 2010 28.804,00 M 
MPG_67 ENVOLVENT EDIFICI N/A N/A 2010 N/A N/A 
MPG_68 EDAR N/A N/A 2009 N/A N/A 
MPG_70 SECOPAL MODIFICA 5-07 UA-86 2011 1.954,00 G 
MPG_72 EIX_HERRERA 2a MOD PARTEIX UA-84V  POLIGON 1 2011 18.616,00 G 
     POLIGON 2 2011 5.305,00  
MPG_73 LO_BASSAL_CAN_SERRA   2011 N/A N/A 
MPG_77 DAMIÀ_COMPENY     2013 N/A N/A 
MPG_78 CAN_FABREGAS_DE_CARALT PMU-1 ILLA 6 PMU-1 2013 9.629,00 M 
MPG_79 SIST_EQUIP_COMUNITARIS   2014 N/A N/A 
MPG_80 EQUIP_PLAÇA_ROCAFONDA   2013 N/A N/A 
MPG_81 IVECO_FARINERA_VALLDEIX 2a        PMU-03d UNIC UA-89d 2014 29.623,00 G 
   PMU-10 2014 25.275,00  
   PMU-11 2014 45.526,00  
     2A 2014 2.408,00  
MPG_83 ENTORNS_BIADA_2a     

 
N/A M 

MPG_87 COMERCIAL_2A      N/A D 

Figura 44. Modificacions Pla General Ordenació-96 Vigents 
Font: Elaboració pròpia   
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Al quadre anterior s’observa que el 50% de les modificacions del Pla General que s’ha 
redactat des del 1996 són variacions de figures ja previstes al PGO-96. 

En aquest sentit, i si no es consideren les MPG que afecten Plans Parcials, més del 
82% de la superfície correspon a revisions de figures ja establertes al PGO-96.  

Inclús en algun cas es detecta que s’ha tramitat més d’un modificació el mateix sector,  

NOM TIPOLOGIA 1ª MOD. 2ª MOD. 
CAN GASSOL CONT. MPG-03 MPG-43 
PUICHBLANCH-HABANA (Dis) DIST. MPG-04 MPG-28 
BARCELÓ-FÀBREGAS DE CARALT (Dis) DIST. MPG-24 MPG-78 
IVECO-PEGASO-VALLDEIX (Dis) DIST MPG-46 MPG-81 
EIX HERRERA CONT. MPG-53 MPG-72 
ENTORNS CARRES BIADA (Dis) DIST. MPG-60 MPG-83 

Figura 45. Sectors amb més d’una MPG 
Font: Elaboració pròpia 

Així doncs, per tal de poder avaluar el propi planejament en el seu possible canvi cap a 
posicionaments més resilients, a nivell programàtic com metodològic, s’han aprofundit 
en als següents aspectes: 

• Classificació de les MPG segons la naturalesa de la pròpia modificació 
• Avaluació de la tendència en relació a la superfície afectada per MPG 
• Evolució de la relació superfície y tipus de planejament  

 
 
Per a la primera, s’han classificat les MPG (columna Mod de la taula anterior) en base 
al tipus de modificació.  

Així, si bé totes les modificacions tenen com a finalitat l’agilització en l’execució del 
planejament, s’ha volgut diferenciar entre si es tractava d’una modificació relacionada 
amb la dinamització/complexitat (D),  la gestió urbanística (G), o bé, si es tracta 
exclusivament de modificacions/ajustos de paràmetres sense variacions de les figures 
de planejament (M). 

En aquesta línia, es mostra una gràfica amb la distribució de les MPG per tipologia, 
sense considerar aquelles que s’han identificat com N/A a la taula anterior. 

 

1. DINAMITZACIÓ
2. GESTIÓ
3. MODIFICACIÓ

Tipologia

3
34,3%

2
60,0%

1
5,7%

Classificació de MPG per tipus

 

Figura 46. Classificació MPG segons tipus de millora 
Font: Elaboració pròpia 
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D’aquí se’n pot extreure que la gran majoria de la MPG tramitades des del 1996 ho 
han estat per introduir eines de gestió que possibilitin l’execució del planejament. A 
continuació hi ha les denominades de Modificació, i finalment les de Dinamització. 

 

Un altre dels fenòmens que s’ha constatat és la tendència a la reducció, des del 1996, 
de la superfície de les figures de planejament resultants de les modificacions puntuals 
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Figura 47. Gràfica de dispersió amb regressió de les MPG 
Font: Elaboració pròpia 

En la gràfica anterior es mostra la gràfica de dispersió amb regressió de la superfície 
unitària de les MPG, segons l’any d’aprovació, posant de manifest la progressiva 
reducció d’aquesta des de 1996 fins avui. 

La gr`fica de la dreta és la mateixa però limitant la visualització de l’eix Y entre -1000 i 
+20000 per veure millor el pendent descendent de la regressió. 
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Figura 48. Evolució planejament i superfície post-PGO96 
Font: Elaboració pròpia 

 

S’observa que, en general ha disminuït notablement la superfície afectada en 
cadascuna de les tipologies. No obstant, val la pena destacar algunes especificitats. 
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El P. General es veu alterat en 2001 i 2003 per MPG que afecten Can Quirze i 
Vallveric, respectivament. D’altra forma, el seu comportament seria més estable. 

El P. Derivat tipus (2), que inclou els Plans Parcial (creixement), arriba a nivells 
superiors als 200.000m²/any en el període 2001-2004 per després desaparèixer del 
2008 al 2012. 

 

Per acabar, els instruments de Gestió Urbanística (3), i malgrat mostrar, també, una 
gran davallada respecte els anys de la bonança immobiliària, són els que s’han 
mantingut més estables durant el període 2008-2014, d’aprofundiment de la crisi. 

En aquest punt del treball, i com una de les moltes línies d’ampliació i aprofundiment, 
seria molt interessant avaluar el nivell d’execució de les diverses onades de 
planejament i fer-ho en relació en diverses variables que aquí es proposen. 
 

- Per tipus de figura 
- Per durada del tràmit entre Aprovació Inicial – Final 
- Les anteriors en base a la data Aprovació Inicial 
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A continuació es mostren, successivament, 
la ciutat, té el planejament urbanístic aprovat

Figura 

Per a la realització d’aquest plànol s’han tingut en consideració la MPG
Biada), de reubicació de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas, i la MPG
implantació de l’ús comercial a les zones 2A industrial.
Aquestes dues apareixen acolorides

Resiliència Urbana. Una aproximació a les dinàmiques de la ciutat. El cas de Mataró.  
versitari de Sostenibilitat_UPC  Director: Francesc Magrinyà Torner

continuació es mostren, successivament, els diferents àmbits d’afectació
la ciutat, té el planejament urbanístic aprovat des del 1996. 

Figura 49. Plànol planejament Post-PGO96 Vigent 
Font: Elaboració pròpia 

Per a la realització d’aquest plànol s’han tingut en consideració la MPG
Biada), de reubicació de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas, i la MPG

cial a les zones 2A industrial. 
acolorides més suament per a la seva identificació.
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diferents àmbits d’afectació que, sobre 

 

Per a la realització d’aquest plànol s’han tingut en consideració la MPG-83 (entorns 
Biada), de reubicació de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas, i la MPG-87, de 

més suament per a la seva identificació. 
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Amb això, la superfície total de sòl afectada per aquestes modificacions és de 
1.479.145m² (147,9Ha), el que significa més del 20% del les 746Ha sòl urbà (Direcció 
General d’Urbanisme, 2005).
Finalment, s’obté el plànol amb tot el planejament específic vigent de Mataró, excloent 
allò que no s’ha considerat rellevant per àmbit o per temàtica.
 

S’observa que la posició d
corona del primer eixample de 1878 i molt similar a la de ubicació dels Solars Buits.
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a superfície total de sòl afectada per aquestes modificacions és de 
1.479.145m² (147,9Ha), el que significa més del 20% del les 746Ha sòl urbà (Direcció 
General d’Urbanisme, 2005). 

bté el plànol amb tot el planejament específic vigent de Mataró, excloent 
allò que no s’ha considerat rellevant per àmbit o per temàtica. 

Figura 50. Plànol planejament Vigent 
Font: Elaboració pròpia 

S’observa que la posició dels polígons i sectors és clarament perifèrica en relació a la 
corona del primer eixample de 1878 i molt similar a la de ubicació dels Solars Buits.
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a superfície total de sòl afectada per aquestes modificacions és de 
1.479.145m² (147,9Ha), el que significa més del 20% del les 746Ha sòl urbà (Direcció 

bté el plànol amb tot el planejament específic vigent de Mataró, excloent 

 

els polígons i sectors és clarament perifèrica en relació a la 
corona del primer eixample de 1878 i molt similar a la de ubicació dels Solars Buits. 
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Per tal de comparar geogràficament els Buits Urbans (vermell) i el Planejament 
Urbanístic (gris), la següent imatge es mostra 
 

Figura 
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comparar geogràficament els Buits Urbans (vermell) i el Planejament 
següent imatge es mostra un superposició dels plànols obtinguts.

Figura 51. Plànol comparatiu Buits – Planejament 
Font: Elaboració pròpia 

65 
 Juny 2014 

Director: Francesc Magrinyà Torner 

comparar geogràficament els Buits Urbans (vermell) i el Planejament 
un superposició dels plànols obtinguts. 
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A  continuació es mostra la mateixa comparativa però col·locant els buits per sota del 
gris del planejament. 

Figura 

Es evident que hi ha gran part dels buits, especialment els de major mida, que està 
afectat per planejament. 
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A  continuació es mostra la mateixa comparativa però col·locant els buits per sota del 

Figura 52. Plànol de diferència Buits – Planejament 
Font: Elaboració pròpia 

Es evident que hi ha gran part dels buits, especialment els de major mida, que està 
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A  continuació es mostra la mateixa comparativa però col·locant els buits per sota del 

 

Es evident que hi ha gran part dels buits, especialment els de major mida, que està 
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Finalment, es mostra aquesta comparativa gràfica mantenint la diferenciació (per 
colors) dels tipus de Buits Urbans afectats.

Figura 53. Plànol diferència Buits (per tipus) 

Hi destaca la desaparició dels 
de la mida més gran. 
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aquesta comparativa gràfica mantenint la diferenciació (per 
colors) dels tipus de Buits Urbans afectats. 

. Plànol diferència Buits (per tipus) – Planejament 
Font: Elaboració pròpia 

Hi destaca la desaparició dels colors taronges (Solars Buits) i dels cian (Edificis Buits) 
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aquesta comparativa gràfica mantenint la diferenciació (per 

 

(Solars Buits) i dels cian (Edificis Buits) 
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Per que fa als buits de gra petit, la seva distribució per la part de ciutat no afectada pel 
planejament és força regular. Això fa pensar que la raó de ser d’aquests últims ha de 
ser diferent a la dels grans. 

Finalment, estem en disposició quantificar, pel que fa a ubicació, la relació que 
causa/efecte/causa que hi ha entre els buits Urbans a Mataró i el Planejament 
Urbanístic Municipal. 

Per a això, s’han creuat les dades de les diferents capes tal com es mostra al següent 
esquema.  

 

Figura 54. Esquema Metodología intersección 
Font: Elaboració pròpia 

Abans de mostrar les dades, cal aclarir que en el còmput del nombre de polígons 
afectats, només es comptabilitzen aquells que són totalment interiors al creuament.  

 

  TOTAL AFECTACIÓ PLANEJAMENT 

  Superfície # ID Superfície # ID % Sup. inicial % # ID inicial 

SOLARS 107.910,55 42 93.691,18 19 86,82% 45,24% 

EDIFICIS 68.142,43 126 21.135,11 37 31,02% 29,37% 

LOCALS 53.939,58 202 11.886,76 44 22,04% 21,78% 

TOTAL 229.992,56 370 126.713,05 100 55,09% 27,03% 
Figura 55. Taula resum intersecció Buits – Planejament 

Font: Elaboració pròpia t 
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5.4. Buits Urbans i iniciativ

 En aquests darrer apartat del treball
algunes de les iniciatives socials que tenen una relació directa 
Urbans. 

En primer lloc, es localitzen
que algunes d’elles (2, 3 i 8) tenen relació amb més

Figura 56. Plànol emplaçament iniciatives/reaccions cíviques
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Buits Urbans i iniciativa ciutadana 

En aquests darrer apartat del treball, i corresponent a l’escala Solar,
algunes de les iniciatives socials que tenen una relació directa amb la realitat dels

es localitzen aquestes sobre el plànol de la ciutat, posant de manifest 
que algunes d’elles (2, 3 i 8) tenen relació amb més d’un buit urbà. 

. Plànol emplaçament iniciatives/reaccions cíviques 
Font: Elaboració pròpia  
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, i corresponent a l’escala Solar, s’identificaran 
amb la realitat dels Buit 

de la ciutat, posant de manifest 
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1. CAN FÀBREGAS DE CARALT 

Es tracta de l’antiga ubicació del 
conjunt industrial d’aquest nom. 
L’interés per part d’uns grans 
magatzems per implantar-se a 
la ciutat, va portar a la 
descatalogació i desmuntatge, i 
posterior trasllat, de les 
edificacions. 
La fàbrica havia estat tancada 
(Edifici Buit) des del 1980, quan 
va paralitzar la seva activitat de 
fabricació de paper. 
En resposta a aquest fet es 
constitueix la plataforma 
“Salvem Can Fàbregas” de 
defensa del patrimoni 
arquitectònic i del model 

comercial tradicional de comerç de proximitat. 
També han aparegut diferents iniciatives a través de les xarxes socials 
http://salvemcanfabregas.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/salvem.canfabregas?fref=ts 
 

2. ESCOLA JOAN COROMINES 

L’escola Joan Coromines es 
troba actualment funcionant a la 
meitat de la seva capacitat ja 
que va perdre una de les dues 
línies de que disposava per al 
curs 2013/2014 deixant al carrer 
17 famílies de primera opció i 
altres 8 provinents del dèficit 
d’escola pública al centre de 
Mataró. 
A més a més, en aquest cas 
concret hi intervé un altre Solar 
Buit (veure plànol) on s’hi ha de 
construir la futura escola que 
integri tots els cicles educatius 
ofertats pel centre. 
Aquest fet ha provocat la reacció 
de diversa naturalesa de la 

comunitat educativa del centre, dels pares afectat directament pel tancament i d’altres 
associacions i particulars, que s’han materialitzat en l’agrupació Fem Pinya!, la creació 
de l’Associació Afanya’t (Associació de Famílies Afectades pel Nyap de l’Administració 
Territorial), la promoció a títol individual de campanyes de recollida de signatures, 
tancaments a l’escola... 
http://afanyat.blogspot.com.es/ 
http://fempinyacoromines.wordpress.com/page/2/ 
https://www.change.org/es/peticiones/que-no-es-tanqui-un-linia-de-l-escola-joan-
coromines-de-matar%C3%B3 

Figura 57. Vista solar Can Fàbregas de Caralt 

Figura 58. Vista Escola Joan Coromines 
Font: Google 
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3. ESCOLA ANGELETA FERRER 

L’escola ocupava un edifici 
entre mitgeres i els patis d’illa al 
la Plaça de Cuba.  
El tancament precipitat de 
l’escola, per motius tècnics 
(detecció de ciment aluminós) 
de l’escola ha agreujat la 
carència de places públiques al 
centre de la ciutat i la necessitat 
d’accelerar la construcció del 
nou centre. 
Igual que en el cas anterior, 
això també té a veure amb el 

solar/edifici del carrer Churruca (Can Fàbregas), on està projectat fer-hi la nova escola, 
aprofitant la rehabilitació de les edificacions de les naus existents.  
Com a reacció a això, la comunitat educativa s’ha organitzat en la plataforma “Salvem 
l’Escola Angeleta Ferrer” que també a promogut iniciatives de denúncia i recolzament 
a través de les xarxes socials. 
 
 
http://ampa-angeletaferrer.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/angeleta.ferrer?fref=ts 
 
4. CAN XALANT 

Aquest centre de creació i 
pensament contemporani de 
Mataró, reconegut com un dels 
vuit centres de la Xarxa Pública 
de Centres i Espais d’Arts 
Visuals de Catalunya, va tancar 
les portes el passat 2013. 
La seva relativa poca visibilitat 
envers la ciutat (a la que tampoc 
hi ajudava la ubicació) ha 
generat posicionament de 
diversa orientació, en contra o a 
favor del tancament. 
No obstant, queda clar que de 
reaccions sí que hi ha hagut i 
aquí se’n deixa una mostra. 

http://acca.cat/debat-xarxa-centres-art/ 
http://contraeltancamentdecanxalant.tumblr.com/ 
http://hangar.org/es/news/no-al-tancament-de-can-xalant/ 
http://www.change.org/es/peticiones/ayuntamiento-de-matar%C3%B3-no-al-cierre-de-
can-xalant 
 
  

Figura 59. Vista accés solar carrer Lepanto 
Font: Google 

Figura 60. Vista de Can Xalant 
Font: Google 
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5. CINE ILURO 

El cinema Iluro, amb capacitat 
per a gairebé 1000 personas, 
era la sala més emblemàtica de 
Mataró i va ser la última que es 
va tancar (2001) deixant sense 
aquest tipus d’equipament el 
casc urbà.  
Això va originar diverses 
campanyes de recollida de 
signatures per part dels 
treballadors i d’alguns ciutadans 
a les xarxes socials. 
D’altra banda, de forma 

col·lateral, l’Associació Foment 
Mataroní va tornar a programar 
cinema a la seva sala al carrer 

del carrer Nou. 
https://es-es.facebook.com/pages/Perqu%C3%A8-tornin-a-obrir-la-sala-%C3%BAnica-
del-Cine-Iluro-de-Matar%C3%B3/249377939003 
http://www.matarofoment.org/web/ 
http://90minutillos.blogspot.com.es/2009/12/blog-de-cines-abandonados.html 
 
 
 
6. CAN MARFÀ 

Can Marfà és un conjunt 
industrial catalogat seu d’un dels 
primers vapors de Mataró. 
La seva qualificació és 
d’Equipament i inicialment havia 
d’acollir un CAP. segons les 
darreres previsions, acollirà el 
Museu del Tèxtil de la ciutat. 
Ara, i la arran de la demanda de 
l’Associació de Veïns de 
l’Habana i Rodalies, s’ha 
equipat  mínimament i habilitat 
l’espai adjacent a les 

edificacions per donar-li un ús lúdic en horari diürn. Les naus, però, encara esperen 
pràcticament buides la seva oportunitat. 
 
http://www.capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=34668 
http://www.youtube.com/watch?v=Jrm6jQiOxwE 
 

 

 

  

Figura 61. Vista edifici Cine Iluro 
Font: Google 

Figura 62 Vista espai exterior can Marfà 
Font: El Tot Mataró 
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7. IVECO-PEGASO 

Aquest espai de més de 
100.000m², objecte de dues 
MPG (MPG-42 i MPG-81), havia 
de ser una nova zona 
residencial al costat de la platja. 

Ara, 10 anys després del seu 
tancament de l’antiga fàbrica, 
rebatejat com Espai l’Arquera, i 
per iniciativa de privada, hi ha 
allotjat esdeveniments  
puntuals/temporals com el 
festival Cruïlla de Cultures, 
festes temàtiques, el mercat 

alternatiu Firantic Maresme o ha servit d’aparcament perifèric de al ciutat durant la 
celebració de fires i esdeveniments culturals i socials.    
També és cert que la seva situació allunyada dels teixits urbans residencials i la seva 
qualificació urbanística (residencial) a fet que no hagi estat objecte de grans 
reclamacions a nivell veïnal. 
http://www.capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=35593 

http://totmataro.cat/oci/agenda/fira-dantiguitats-brocanters-i-colmleccionisme-2 
http://www.totmataro.cat/ciutat/societat/item/24633-l-oktoberfest-s-instal-la-a-mataro-
per-segon-any 
 
8. CAFÉ DE MAR 

Aquest cas és especialment 
significatiu pel que fa als canvis 
(dinamisme) que ha sofert i com 
a símbol del moviment 
cooperatiu de la ciutat. 
El que va ser Café dels 
Pescadors de Mataró, acaba de 
reobrir les seves portes, per 
iniciativa de la Unió de 
Cooperadors de Mataró, com a 
Espai Culinari i Biblioteca. 
No obstant, aquesta mateix 

edifici va estar okupat fins els 2000 i després de la seva rehabilitació va acollir els 
Serveis Territorials del Dept. D’ensenyament. 
La Unió de Cooperadors de Mataró també està, entre altres, al darrere de la 
recuperació del pati del Café Nou, del que, l’edifici principal encara està buit. (Veure 
localització 9Bis). 
http://www.totmataro.cat/ciutat/societat/item/30039-unio-de-cooperadors-reobre-el-
cafe-de-mar 

Figura 63. Vista Solar Iveco-Pegaso 
Font: Google 

Figura 64. Vista exterior del Café de Mar 
Font: Google 
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http://75anys.blogspot.com.es/2014/04/el-pati-del-cafe-nou-un-espai-
recuperat.htmlhttp://www.cronda.com/Departaments/Mataro/Recursos/Noticies/El-
patrimoni-dels-cooperadors 

 
9. EDIFICI PLURIFAMILIAR 

A una escala més petita, els 
edificis (i pisos) buits també són 
motiu de protesta i reacció per 
part de la ciutadania. 
En aquesta cas, un edifici 
plurifamiliar de nova construcció 
de set habitatges que no es va 
arribar a vendre per fallida de la 

promotora i que actualment és 
propietat de la SAREB (banc 

dolent) ha estat okupat pacíficament (i silenciosament) per diverses famílies. 
Com a resposta, 15 persones de diverses famílies hi viuen a han anat a viure sota 
l’amenaça del desnonament imminent.  
En aquesta mateixa línia temàtica, hi destaca el moviment de la PAH Mataró que, com 
a moltes altres poblacions, ha aconseguit crear un nucli fort de reivindicació amb 
campanyes de diferents tipus (protestes al carrer, al Ple, per Internet...) 
Un aspecte a destacar d’aquests moviments és la multiculturalitat  dels seus membres 
ja que moltes de les persones afectes són immigrants. 
http://www.capgros.com/noticies/detall.asp?id_noticia_portal=35593 
https://www.facebook.com/pahmataro 
http://www.youtube.com/watch?v=wRQSX6sylu8 

 
10. CASA UNNIFAMILIAR 

Aquest edifici buit del centre de 
la ciutat ha estat okupat pel 
col·lectiu Arran per a fer-hi un 
Casal Popular (abans havien 
estat a un altre edifici on havien 
fundat el Casal Popular Les 
Vinyes) 
En aquest cas, i gual que en el 
del Edifici plurifamiliar,  destaca 
la controvèrsia que aquest tipus 
d’accions desperta en la resta 
de veïns i que queda palesa als  
comentaris “anònims” que es 

podem llegir a les webs de la notícia. 
http://arran.cat/blog/2013/07/11/maresme-nou-espai-okupat-a-mataro/ 
http://www.totmataro.cat/ciutat/urbanisme/item/27274-arran-ocupa-un-espai-al-cami-ral 

Figura 65. Vista exterior edifici okupat 
Font: Cap Gros 

Figura 66. Vista exterior casa okupada 
Font: El Tot Mataró 
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Figura 67. Taula resum iniciatives 
Font: Elaboració pròpia. 
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Com en els apartats anteriors, aquesta part de l’anàlisi permetria (i necessitaria) un 
major aprofundiment. 

Aquí només es mostren algunes de la casuístiques en base a la diversitat d’alguns 
dels paràmetres i variables de la Acció (tipologia del Buit / Àmbit / qualificació del Sòl 
on es produeix) i la Reacció ( nombre de persones que hi participen, formalitat de la 
iniciativa, vinculació prèvia, tipus d’iniciatives i propostes de vies alternatives). 

A la taula s’observen fenòmens a destacar. D’una banda, i com era de suposar, els 
fets que generen una major i més amplia resposta ciutadana són aquells que tenen a 
veure amb serveis fonamentals d’escala ciutat (Ag. Escoles). De l’altra,i com a aspecte 
més sorprenent i significatiu, la diversitat / impredictibilitat  /aleatorietat / espontaneïtat 
de les respostes generades. 

Tal com es comenta més amunt, a continuació s’apunten algunes de les possibles vies 
d’ampliació de la recerca. 

D’una banda, i de forma similar a la mostrada aquí, caldria ampliar el nombre de casos 
d’estudi i a la caracterització dels mateixos segons les seves característiques formals. 
En aquesta línia, es recomana la lectura del treball sobre apropiació i autogestió dels 
buits urbans a Barcelona (Pujol, R., 2012). 

Una altra de les línies de recerca, des d’una perspectiva més teòrica, és la 
caracterització topològica de les iniciatives ciutadanes des de teoria de xarxes i grafs, i 
la ciència de la Complexitat (no linealitat, irreversibilitat d’esdeveniments, propietats 
emergents, etc.) 
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6. Conclusions 

A l’àrea d’estudi s’han detectat un totals de 370 Buits urbans de diversa tipologia amb 
un total de gairebé 230.000m² afectats (23Ha), el que suposa una afectació d’un 10% 
del total de l’àmbit (240Ha). 

Pel que fa a les tipologies, Solars, Edificis i Locals, hi predominen els Locals, amb més 
de 200 unitats i 53.939,58m², si bé, són els Solars, amb només 42, els que comporten 
una major superfície, amb un total de 107.910,55m². Finalment, la tipologia Edificis es troba 
en un punt intermedi, amb 126 comptabilitzacions i 68.142,43m². (veure Figura 12) 

En relació a la ubicació d’aquests dins l’àrea d’estudi, s’observa que la distribució dels 
mateixos és un reflex del procés de creixement de la ciutat. Un creixement progressiu 
des del centre cap a la perifèria que, fins a mitjans del S. XX es basà en les directrius 
del projecte de l’Eixample de Melcior de Palau i Emili Cabanyes, del 1878, i que 
reservava/reconeixia aquestes zones per a la implantació de la indústria. (veure Figura 
14), i que queda refutat per la ubicació de les indústries a finals del S.XIX. 

Així, queda palès clarament en el cas dels Solars Buits i, en alguns casos, dels Edificis 
Buits, dels que els més representatius corresponen a antigues indústries 
emblemàtiques de la ciutat: Can Fàbregas i de Caralt, Can Fàbregas, Etal, Can 
Gassol, Can Marfà, Nau Minguell, Cabot i Barba.(Veure Figura 15) 

Posteriorment, amb els creixements accelerats per l’arribada de la immigració, i la 
creació dels barris perifèrics (Palau, Rocafonda, Els Molins, Cirera, La Llàntia i 
Cerdanyola), alguns amb elevades taxes d’autoconstrucció, aquests espais perifèrics 
van esdevenir centrals, en una transformació que, s’ha demostrat,, difícil d’assimilar.  

Més recentment, l’ampliació de les zones d’ús industrial i terciari dels polígons 
industrials a ponent (Pla d’en Boet, Rengle, Les Hortes...) i a llevant ( Mata-Rocafona i 
Vallveric) ha significat (preus, accessibilitat, transport, serveis...) la pèrdua total de 
competitivitat d’aquestes zones. 

Des del la perspectiva del cicle adaptatiu, els buits urbans denoten una fase 
d’estancament en l’evolució del Sistema a escala Ciutat, una situació que encara no se 
sap si serà temporal o estacionaria. El seu Potencial és màxim i Resiliència és 
màxima, però que aquesta destrucció sigui creativa o no dependrà tant de la dinàmica 
interna com de la influència dels  sistemes externs que hi interactuen. 

 

Figura 68. Cicle Adaptatiu "Escala ciutat" 
Font: Elaboració pròpia 
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Possibles ampliacions futures d’aquests aspectes foren, des d’una perspectiva 
urbanística, la classificació dels Buits Urbans en funció d’altres paràmetres de la 
(Eg.Clau urbanística, durada, relació amb noves promocions...). des la visió sistèmica, 
hi cabria l’anàlisi d’aquesta realitat en tant que aproximació a la Complexitat (no 
linealitat, autoorganització, bifurcacions, retroalimentació...). 

En aquest darrer aspecte cal destacar els  treballs de Batty i Salat sobre el creixement 
de la ciutat i els fractals, que podrien ser una de les referències per a l’estudi dels Buits 
Urbans. 
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Pel que fa a l’anàlisi de les Agendes21 Locals i el Planejament Urbanístic es poden fer 
diverses consideracions.  

D’entrada, posa de manifest que s’ha produït una evolució discursiu, tant pel que fa a 
les accions proposades com als indicadors implementats.. 

Tal com es recolliu en la part recopilació inicial, la Resiliència és un concepte clau 
per a la operacionalització de la Sostenibilitat a nivell de ciutat. Mentre que la 
sostenibilitat consisteix en un conjunt d’objectius, la Resiliència és el fonament 
metafòric que ha de promoure la consecució dels dits objectius (Pickett et al., 2006). 

Així, si a la primera versió, les relacionades amb els vectors ambientals clàssics 
(Aigua, Aire, Energia, Residus, Entorn Natural) significaven el 80% de les iniciatives 
per al seu primer període d’implementació (1999-2001), s’observa un evolució, no 
constant però gradual, cap a plantejaments més holístics, en els que Entorn Urbà i 
Participació prenen major rellevància (més del 60% de les iniciatives del període 2016-
2020).(veure Figures 24 i 29) 

No obstant, es detecta que no hi ha una correlació proporcional en l’evolució de les 
Accions i dels Indicadors ja que, segons es pot interpretar, els segons depenen en 
gran mesura de la capacitat que, segons Gallopin, juntament amb la voluntat i la 
comprensió són necessàries per promoure accions adequades. 

En el cas de Mataró, aquesta capacitat ve determinada per l’accés a dades, vinculat, al 
seu torn, a la creació de centres de gestió de processos a escala local i comarcal en 
l’àmbit de l’Energia (MESSA), els Residus (CIVRM), la Mobilitat (Mataró BUS) i l’Aigua 
(AMSA). 

 

Pel que fa al Planejament Urbanístic, s’ha comprovat que existeix una relació desigual 
entre la ubicació del Buits Urbans detectats i el planejament vigent. 

En aquest sentit, destaca el 86,82% de la superfície de la categoria Solars afectada 
per alguna figura de planejament específic, mentre és inferior en el cas dels edificis 
(31,02%) i encara més en el Locals (22,04%). 

S’opta, també, que, en canvi, només estigui afectat el 45% dels elements de la 
categoria Solars, posant de manifest que aquells afectats per planejament (55%) són 
els concentren la major superfície per ser de major mida. 

D’altra banda, s’ha comprovat que més del 82% de la superfície afectada i el 50% en 
número de Modificacions Puntuals de Pla General (descomptant els Plans Parcials) 
corresponen a sectors de la ciutat ja identificats com especials i per als que, en 
conseqüència, el PGO proposava figures específiques de planejament, derivat o/i de 
gestió. 

Això evidencia dos aspectes, d’una banda, que la postura “seeing-like-a-state 
pathology” descrita al principi no es garantia d’èxit en quant a execució del 
Planejament i, de l’altra, que els propi planejament (i els planificadors) pren 
consciència (però no aprèn) d’aquesta limitació ja que, malgrat tot, segueix repetint el 
mateix patró en la seva fase de concepció, redacció, implementació. 

La Ciència Postnormal de Funtovitz i Ravetz (1993) pot ser una base teòrica segons la 
qual fer un avaluació i nou plantejament d’aquests processos de resultat incert i on el 
que es posa en joc és tant important. 
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Finalment, val la pena destacar alguna de les característiques i de les tendències que 
afloren d’aquestes modificacions, en tant en quant, evidencien que, si bé totes elles 
tenen com a objectiu l’agilització en l’execució del dit planejament, hi ha diferents 
estratègies per portar-ho a terme. 

Així, una amplia majoria de les propostes (60%) consisteix en aportar eines de gestió, 
una altra part important (34,3%) aposta per canviar algun dels paràmetres urbanístics 
del sector en relació a la viabilitat econòmica (e.g. augmentar l’edificabilitat o la 
densitat) i, per acabar, una minoria (5,7%) que proposa millores de flexibilització (e.g. 
ampliació usos permesos). (veure Figura 36) 

Altres aspectes a destacar són, d’una banda, la tendència a la reducció en la relació 
instrument de planejament aprovat / superfície de l’àmbit, amb una regressió des de 
15.500m², al 1998, a uns 9.000m², al 2014. De l’altra, l’evolució de la variable 
superfície total / instrument de planejament que evidencia una evolució des de la fases 
expansives de principis dels 2000s (>200.000m²/any) fins les fases de regeneració 
interna actuals. 

En qualsevol cas, i com a punt d’ampliació de l’estudi caldria aprofundir més en la 
caracterització de les MPG per tal de poder extreure conclusions més consistents. 
Amb aquesta voluntat, es proposa com a guia metodològica el treball Anàlisi de les 
modificacions del Pla General Metropolità.(Carreras et al., 2014). 

Com a conclusió d’aquest punt, es pot arribar a afirmar que el Planejament tendeix a la 
Resiliència, a diferents nivells, en tant que procura eines que facilitin la seva 
implementació, es detecten cicles de retroalimentació que proposen modificacions 
sobre modificacions (no exitoses) anteriors, introdueix factors de diversitat i 
complexitat als teixits urbans...però que, malgrat tot, segueix encallat pel llast de la 
seva pròpia naturalesa (top-down) i encara mostra signes de l’antiga manera de fer 
(Pla Parcial del Sorrall). 

 

 

Aquesta situació ve caracteritzada per un estancament total després de molts anys 
d’inèrcies fortíssimes que, alimentades per la bombolla econòmica i immobiliària, ha 
impedit una regeneració de la manera de fer ciutat. 

El sistema intenta, encara sense èxit, posar en marxa mecanismes a petita escala que 
li permetin arrencar i superar aquesta situació. 

Figura 69. Cicle Adaptatiu "Escala Barri/Illa"  
Font: Elaboració pròpia 
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El trànsit cap a una nova fase (nova manera de fer urbanisme) o la permanència en 
aquest estadi resulta de difícil predicció i només el pas del temps ens donarà la 
resposta. 

El perill, però, està en que aquesta situació es pot arribar a assimilar amb el que, 
segons la Teoria de Cicles Adaptatius, es coneix com un Rigidity Trap en el que, 
malgrat l’alt Potencial, també hi ha una gran Resiliència de tipus Enginyeril, de 
resistència al canvi que impedís l’evolució del sistema. 
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Finalment, i en relació a l’estudi a escala solar, es detecta una relació directa entre 
alguns dels Buits Urbans identificats, sobretot Solars i Edificis, i certes iniciatives 
ciutadanes de diversa naturalesa com a resposta a aquests. 

En aquest sentit, es poden caracteritzar diferents tipus de moviments en funció de:  

• Tipus de Buit Urbà que la origina el moviment 
• Àmbit o temàtica de la problemàtica (ambiental, cultural, social...) 
• Nombre de persones que el promouen (col·lectiu / individual) 
• Naturalesa jurídica dels dinamitzadors (formal-entitat / informal-grup) 
• Eines/mitjans utilitzats per a la publicació, promoció i recolzament/adhesió a 

l’acció  
• Propostes alternatives a la situació inicial 

Així doncs, i després d’haver fet aquesta caracterització, la conclusió més important a 
nivell general és que la casuística és totalment variada i no es detecta un patró 
concret. 

De fet, i a tall d’exemple, hi ha situacions (e.g. Escola Joan Coromines) que pot 
generar diferents tipus de reacció, tant pel que fa al nombre de persones i la 
naturalesa del promotor (AMPA / Associació de nova creació / persona individual); les 
eines i mitjans utilitzats (protestes al carrer / intervenció al Ple Municipal / Assemblees 
/ recollides de signatures presencial i/o digital...); com de propostes alternatives 
(escoles lliures autogestionades – La Pelitrumpeli). 

No obstant, dins de la variabilitat, si es poden identificar, i a banda d’altres reaccions 
paral·leles,  certes regles com les següents: 

• Sembla que existeix correlació entre mida del Buit Urbà / àmbit o temàtica de la 
problemàtica /  nombre i naturalesa del promotor de la reacció 

 E.g. els buit de major mida solen estar (segons planejament) destinats a 
 equipaments que, per la seva repercussió a gran escala, generen reaccions 
 col·lectives , formals i informals. 

• Les accions promogudes per aliens a la situació solen ser de caràcter individual 
i promoguts amb mitjans digitals. 

 E.g. Treballs acadèmics motivats pel propi interès per la temàtica. 
• A banda d’aquestes, qualsevol situació és potencialment generadora de 

qualsevol tipus de resposta. 
 E.g. en el cas del tancament del cine Iluro, i a banda de la tornada  a la 
 programació al Foment Mataroní, una persona, a títol individual, engega una 
 campanya per Internet de recollida de signatures. 
 

De cara al futur, caldria fer un major aprofundiment quantitatiu i qualitatiu de l’anàlisi 
per poder fer una estudi estadístic més exhaustiu d’aquestes afirmacions.  
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Per aquest motiu, per la quantitat i diversitat en les tipologies de respostes ciutadanes 
davant de la problemàtica dels Buits Urbans es considera que a escala “solar” el 
sistema  es troba en fase de reorganització entre Ω i α. 

En aquesta transició i canvi de fase el sistema es capaç retro-alimentar-se de capital 
acumulat (Remember) en sistemes de nivell superior que es trobin en situació de inici 
de la destrucció creativa (de K a Ω)., fet que amplificarà i accelerarà el procés de 
creixement. 

 

 

Figura 70. Cicle Adaptatiu “Escala Solar” 
 Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

Com en els casos anteriors, l’evolució d’aquest cicle vindrà determinada tant per la 
seva dinàmica interna com per la dels del seu entorn espacial i temporal. 
 
En definitiva, i tal com s’intuïa, existeix una relació entre aquests diversos àmbits: 
ciutat (buits), política (normativa / planejament / Agenda21) i moviments socials estan 
íntimament relacionats i són, alhora, causa i efecte, els uns dels altres i part de la 
pròpia DINÀMICA URBANA. 
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Per acabar, es proposen dos esquemes de Panarquia representatius de les 
interaccions que s’estableixen entre les diverses escales a partir dels mecanismes del 
Revolt i el Remember i en base als casos d’estudis 

 

 
Figura 71. Panarquia "Revolt". 

Font: Elaboració pròpia 

 

Així, pel que fa al Revolt, hi diferenciem quatre (4) mecanismes diferents. En primer 
lloc, la Via Convenional, en la que el sistema inferior actua (o intenten actuar) 
directament sobre el directament superior (fase K) fent-lo entrar en fase de destrucció 
creativa. Aquí hi identifiquem el cas de Can Fàbregas, l’Escola Joan Coromines, 
l’Escola Angeleta Ferrer i el Café de Mar en els que les iniciatives ciutadanes intenten 
influir sobre el propi planejament i aquest, ser la solució a a la realitat dels Buits 
Urbans. 

En segon lloc, hi ha la Via Alternativa caracteritzada pel salt de l’escala inferior a la 
superior sense passar per la intermèdia. Exemples d’això són els casos d’okupació i la 
reivindicació per la Placeta de Can Marfà on les iniciatives actuen directament sobra el 
buit, per okupació o per pressió veïnal, però sense passar per la normativa. 

En tercer lloc, el que s’ha anomenat Tercera Via, on hi destaquen les iniciatives que 
han derivat en propostes alternatives/paral·leles a la realitat dels Buits Urbans, amb 
independència de si aquestes han influít, o no, en la solució d’aquesta realitat. Hi 
trobem els casos de l’Escola Joan Coromines i de la Iveco-Pegaso. La primera amb la 
creació d’una escoleta alternativa (Pelitrumpeli) i la segona per la posada en marxa de 
diverses activitats de caràcter temporal, possible, només, per la pròpia realitat buida de 
l’espai. 



85 
Resiliència Urbana. Una aproximació a les dinàmiques de la ciutat. El cas de Mataró.  Juny 2014 
Treball de Fi de Màster Universitari de Sostenibilitat_UPC  Director: Francesc Magrinyà Torner 

Per acabar, la Via Morta, caracteritzada per iniciatives i moviments que no han tingut 
una evolució en sentit de continuïtat o de resultat a la demanda, sent actuacions que 
han deixat de generar dinàmica. Hi identifiquem al cas de Can Xalant i del Cine Iluro. 

 

D’altra banda, es proposa l’esquema d’interacció del Remember, en el que els 
sistemes superiors (grans i lents) actuen sobre els inferiors (petits i ràpids). En aquest 
cas, i de forma diferent a la proposta del Revolt, el que s’identifiquen són tres (3) 
exemples corresponents a dues (2) tipologies d’interacció.  

 

 
Figura 72. Panarquia "Remember". 

Font: Elaboració pròpia 
 

 
Així, en l’exemple 1, l’estancament del Planejament, a escala Illa, és una font (capital) 
de coneixement i experiència clau per als moviments socials de l’escala Solar que 
poden fer servir aquesta experiència i aquestes dades en profit propi a l’hora de 
proposar actuacions alternatives.  

De la mateixa forma, en el cas 2, la realitat dels Buits Urbans a escala ciutat, ha de 
servir (hauria) per a que el Planejament no repetís els mateixos errors i és una font 
d’espais d’oportunitat per a noves propostes urbanístiques de futur.  

Finalment, en l’exemple 3, i després de veure els casos mostrats al treball, resulta, 
doncs, evident que els Buits Urbans són, alhora, capital i font de Moviments Socials i el 
combustible en i per a la seva reorganització. 

En definitiva, els Buits Urbans són components d’una realitat urbana dinàmica 
d’interacció de diversos sistemes quina comprensió requerirà d’una visió a diferents 
escales espacials i temporals.  
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