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1.0 / Presentació

Aquest primer volum s’ha elaborat a 
partir de la contrastació de conceptes 
i continguts de la nostra posició com a 
equip de recerca —urbanistes— amb les 
aportacions de diferents col·laboradors 
externs al projecte que han participat als 
seminaris internacionals organitzats en el 
marc de la recerca.

Aquestes aportacions pretenen obrir, des 
de la multidisciplinarietat, camins per 
entendre el territori en termes d’eficièn-
cia territorial. Quins són aquells aspectes 
que el condicionen, però també quins són 
els aspectes que cal abordar, de manera 
prioritària, en funció de la realitat actual 
de la Regió Metropolitana de Barcelona i 
la seva transformació. 

1.1 / L’eficiència territorial:  
enfocament per a la recerca

Concepte i valors utilitzables a la 
recerca

Entendrem l’eficiència territorial com 
l’expressió mesurable i comparable del 
compliment de nivells acceptats de sos-
tenibilitat ambiental i factibilitat econo-
micosocial,  que donen resposta adequa-
da a les sol·licitacions d’habitabilitat, 
activitat i mobilitat dels habitants d’un 
territori determinat, d’un hàbitat urbà o 
d’un ecosistema urbà-territorial més am-
pli. En aquest sentit i amb aquest objectiu, 
l’eficiència territorial té relació directa, 
i es pot associar conceptualment amb el 
nivell d’intensitat, diversitat i complexi-
tat de l’espai territorial analitzat.

En particular, i en el cas de la metròpoli de 
Barcelona,   considerarem aquesta ex-
pressió qualificada i qualitativa a: barris, 
àmbits de projecte urbà o territorial (que 
siguin zonificables i identificables com 
una unitat territorial associada a la seva 

1.0 / Presentación

Este primer volumen se ha elaborado a par-
tir del contraste de conceptos y contenidos 
de nuestra posición como equipo de inves-
tigación —urbanistas— con las aportaciones 
de diferentes colaboradores externos al 
proyecto que han participado en los semi-
narios internacionales organizados en el 
marco de la investigación.

Estas aportaciones pretenden abrir, desde 
la multidisciplinariedad, caminos para en-
tender el territorio en términos de eficien-
cia territorial. Cuáles son aquellos aspectos 
que son condicionantes, pero también 
cuáles son los aspectos que hay que abor-
dar, de forma prioritaria, en función de la 
realidad actual de la Región Metropolitana 
de Barcelona y su transformación.

1.1 / La eficiencia territorial: 
enfoque para la investigación

Concepto y valores utilizables en la 
investigación

Entenderemos la eficiencia territorial como 
la expresión medible y comparable del cum-
plimiento de niveles aceptados de sosteni-
bilidad ambiental y factibilidad económico-
social que dan respuesta adecuada a las 
solicitaciones de habitabilidad, actividad y 
movilidad de los habitantes de un territorio 
determinado, de un hábitat urbano o de un 
ecosistema urbano-territorial más amplio. 
En este sentido y con este objetivo, la efi-
ciencia territorial tiene relación directa, y se 
puede asociar conceptualmente con el nivel 
de intensidad, diversidad y complejidad del 
espacio territorial analizado.

En particular, y en el caso de la metrópolis 
de Barcelona, consideraremos esta expre-
sión  cualificada y cualitativa en: barrios, 
ámbitos de proyecto urbano o territorial 
(que sean zonificables e identificables 
como una unidad territorial asociada a su 
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governabilitat i mesurable en termes 
d’avaluació) , districtes, ciutats o termes 
municipals i/o les seves agregacions  
per unitats territorials administratives 
identificables (Regió metropolitana, Àrea 
metropolitana, Comarca...).

L’eficiència territorial ha estat normal-
ment assimilada al concepte de cohesió 
territorial, és a dir, a l’aprofitament mà-
xim —cohesió social— per part dels seus 
habitants de les aptituds i les vocacions 
d’un territori (recursos: capital natural i 
capital social) per augmentar la compe-
titivitat per al desenvolupament, man-
tenint els equilibris ambientals i l’efici-
ència econòmica. Però en el cas que ens 
ocupa, centrarem la cohesió territorial en 
la resposta projectual que els actors soci-
als troben als problemes i necessitats ur-
banes, centrant-nos en la seva dimensió 
espacial física, funcional, metabòlica i en 
les xarxes que la constitueixen, així com 
els components de qualitat paisatgística 
que la identifiquen.

No partim de “labels” predeterminats que 
fixin estàndards d’eficiència, sinó més 
aviat de lògiques projectuals en base a 
situacions territorials exemplars, que po-
dem presentar com a molt eficients sigui 
per la seva contribució a la millora de les 
condicions de vida urbana, la millora de 
les qualitats ambientals per a la vida, les 
facilitats que ha suposat la seva realitza-
ció des del punt de vista de l’habitabilitat, 
noves activitats, millora substancial de la 
mobilitat, etc.

Els components i les dades respectives 
que estructuren els valors de l’eficiència 
territorial que utilitzarem són: a) el grau 
d’acceptació de qualitat i apreciabilitat 
per part de la ciutadania (dada descripti-
va no quantificable en termes numèrics) i 
b) la integració d’Indicadors de sosteni-
bilitat ambiental (sobre la base de dades 
quantificables i descriptors de qualitat) 
i Indicadors de factibilitat economico-
social (sobre la base de dades quantifi-
cables i descriptors de qualitat). És a dir, 

gobernabilidad y mesurable en términos de 
evaluación), distritos, ciudades o términos 
municipales y/o agregaciones de los mis-
mos por unidades territoriales administra-
tivas identificables (Región metropolitana, 
Área metropolitana, Comarca…).

La eficiencia territorial normalmente se ha 
asimilado al concepto de cohesión territo-
rial, es decir, al  aprovechamiento máximo 
—cohesión social— por parte de sus habi-
tantes de las aptitudes y las vocaciones 
de un territorio (recursos: capital natural 
y capital social)  para aumentar la compe-
titividad para el desarrollo, manteniendo 
los equilibrios ambientales y la eficiencia 
económica. Pero en el caso que nos ocupa, 
centraremos la cohesión territorial en la 
respuesta proyectual que los actores socia-
les encuentran a los problemas y necesida-
des urbanas, centrándonos en su dimensión 
espacial física, funcional, metabólica y en 
las redes que la constituyen, así como los 
componentes de calidad paisajística que la 
identifican. 

No partimos de “labels” predeterminados 
que fijen estándares de eficiencia, sino 
más bien de lógicas proyectuales en base 
a situaciones territoriales ejemplares, que 
podemos presentar como muy eficientes 
sea por su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida urbana, la mejora de 
las calidades ambientales para la vida, las 
facilidades que ha supuesto su realización 
desde el punto de vista de la habitabilidad, 
nuevas actividades, mejora sustancial de la 
movilidad, etc.

Los componentes y los datos respectivos  
que estructuran los valores de la eficiencia 
territorial que vamos a utilizar son: a) el gra-
do de aceptación de calidad y apreciabilidad 
por parte de la ciudadanía (dato descriptivo 
no cuantificable en términos numéricos) y b)  
la integración de Indicadores de sostenibi-
lidad (sobre la base de datos cuantificables 
y descriptores de calidad) e Indicadores 
de factibilidad económico-social (sobre la 
base de datos cuantificables y descripto-
res de calidad). Es decir, descripciones y 
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descripcions i mesures contrastables 
de compliment d’uns determinats valors 
(qualitatius i/o quantitatius). Així, per al 
detall dels valors d’eficiència, tindrem en 
compte: descriptors, dades, indicadors 
o índexs segons el nivell d’informació 
que continguin i l’homologació, o no, amb 
altres sistemes d’avaluació de l’eficiència.

A més, es tracta d’incorporar a les anàlisis 
i avaluacions de situacions territorials, 
factors que caracteritzen l’especificitat 
funcional i la complementarietat estruc-
tural, la capacitat d’organització i referèn-
cia urbana, la xarxa de fluxos i les seves 
sinergies d’urbanitat (serveis, dotacions, 
equipaments, etc.), en relació amb  
altres àmbits de la ciutat o el territori 
estudiat.

1.2 / L’eficiència territorial  
des d’una perspectiva 
transversal

Les definicions exposades anteriorment, 
així com la proposició teòrica sobre 
el concepte d’eficiència territorial es 
complementen a partir de la síntesi de 
les aportacions i reflexions derivades 
del seminari “Eficiència territorial a la 
RMB”, celebrat el 18 i 19 de juny de 2014 
a l’ETSAV de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb els ponents participants:

• Membres investigadors dels projecte 
de recerca (Urbanisme i Arquitectura): 
Carles Llop Torné (DUOT, UPC),  
Antonio Font (DUOT, UPC), Josep Ma-
ria Carrera (IET i AMB),  Albert Cuchí 
(IS, UPC), Marta Carrasco (DUOT, 
UPC), Sílvia Mas (DUOT, UPC), Lo-
rena Maristany (DUOT, UPC), Arturo 
Calderón (DUOT, UPC), Konstantinos 
Kourkoutas (DUOT, UPC i CORE Citi-
es, UAB).

• Joan Marull (IERMB).
• Ivan Muñiz (Dep. Economia / UAB).
• Francesc Peremiquel (DUOT, UPC).
• Mario Giampietro (ICREA UAB - ICTA).

medidas contrastables de cumplimiento 
de unos determinados valores (cualitativos 
i/o cuantitativos).  Así, para el detalle de los 
valores de eficiencia,  tendremos en cuenta: 
descriptores, datos, indicadores o índices 
según el nivel de información contenido y de 
la homologación, o no, con otros sistemas de 
evaluación de la eficiencia.

Además, se trata de incorporar en los aná-
lisis y evaluaciones de situaciones territo-
riales, factores que caracterizan la especi-
ficidad funcional y la complementariedad 
estructural, la capacidad de organización 
y referencia urbana, la red de flujos y las 
sinergias de urbanidad (servicios, dotacio-
nes, equipamientos, etc.) de la misma, en 
relación con otros ámbitos de la ciudad o el 
territorio estudiado.

1.2 / La eficiencia territorial 
desde una perspectiva  
transversal

Las definiciones impuestas anteriormen-
te, así como la proposición teórica sobre 
el concepto de eficiencia territorial se 
complementan a partir de la síntesis de las 
aportaciones y reflexiones derivadas del 
seminario “Eficiencia territorial en la RMB”, 
celebrado el 18 y 19 de junio de 2014 en 
la ETSAV de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, con los ponentes participantes:

• Miembros investigadores  del proyecto 
de investigación (Urbanismo y Arqui-
tectura): Carles Llop Torné (DUOT, 
UPC), Antonio Font (DUOT, UPC), Josep 
Maria Carrera (IET y AMB),  Albert  
Cuchí (IS, UPC),  Marta Carrasco (DUOT, 
UPC),  Sílvia Mas (DUOT, UPC), Lo-
rena Maristany (DUOT, UPC), Arturo 
Calderón (DUOT, UPC),  Konstantinos 
Kourkoutas (DUOT, UPC y CORE Cities, 
UAB).

• Joan Marull (IERMB).
• Ivan Muñiz (Dep. Economia / UAB).
• Francesc Peremiquel (DUOT, UPC).
• Mario Giampietro (ICREA UAB - ICTA).
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• Joan Pino (CREAF, UAB).
• Xavier Mayor (Estudi Xavier Mayor).
• Héctor Santcovsky (AMB).
• Antoni Alarcón (Consorci del Besòs).
• Enric Batlle (DUOT, UPC).

Es parteix de la definició, segons la RAE, 
que eficiència és la capacitat de disposar 
d’alguna cosa o d’algú per aconseguir un 
efecte determinat. Aquest efecte pot ser 
econòmic, ambiental, etc. Per tant, cal 
veure des de quina perspectiva mirem 
l’eficiència.

En efecte, la principal hipòtesi que propo-
sem, doncs, és que l’eficiència és especí-
fica en el temps i canviant en funció de la 
problemàtica urbana i territorial de cada 
moment. 

En relació amb la morfologia, hi ha formes 
territorials o urbanes més eficients? És 
un discurs atemporal o podem dir que 
són més eficients unes que altres? Serien 
més eficients les que posen en valor les 
característiques del territori com a suport 
de les activitats econòmiques? 

Podem distingir una anàlisi de la matriu 
biofísica o hem de parlar més de la matriu 
ambiental, entesa com la matriu biofísica 
transformada per l’home? No hauria de 
ser el projecte de la matriu ambiental el 
que permeti posar en valor l’eficiència 
des del punt de vista de la morfologia? No 
hauríem de treballar en l’estructura de la 
forma i, per tant, intentar resoldre aques-
ta morfologia de la manera més eficient 
en funció de les demandes del temps 
històric en qüestió? Per tant, es denota la 
necessitat, i podem afirmar, que cal una 
major intensitat de l’urbanisme i de l’acció 
urbanística.

Els diferents elements morfològics han 
comportat una expressió en l’espai i, 
per tant, l’eficiència s’ha de relativitzar 
segons el problema urbà en qüestió i en 
funció del moment històric.

• Joan Pino (CREAF, UAB).
• Xavier Mayor (Estudi Xavier Mayor).
• Héctor Santcovsky (AMB).
• Antoni Alarcón (Consorci del Besòs).
• Enric Batlle (DUOT, UPC).

Se parte de la definición, según la RAE, que 
eficiencia es la capacidad de disponer de 
algo o de alguien para conseguir un efec-
to determinado. Este efecto puede ser 
económico, ambiental, etc. Por tanto, hay 
que ver desde qué perspectiva miramos la 
eficiencia.

En efecto, la principal hipótesis que propo-
nemos, pues, es que la eficiencia es especí-
fica en el tiempo y cambiante en función de 
la problemática urbana y territorial de cada 
momento.

En relación con la morfología, ¿hay formas 
territoriales o urbanas más eficientes? ¿Es 
un discurso atemporal o podemos decir que 
son más eficientes unas que otras? ¿Serían 
más eficientes las que ponen en valor las 
características del territorio como soporte 
de las actividades económicas? 

¿Podemos distinguir un análisis de la ma-
triz biofísica o debemos hablar más de la 
matriz ambiental, entendida como la matriz 
biofísica transformada por el hombre? 
¿No debería ser el proyecto de la matriz 
ambiental el que permitiera poner en valor 
la eficiencia desde el punto de vista de la 
morfología? ¿No deberíamos trabajar en la 
estructura de la forma y, por tanto, intentar 
resolver esta morfología de la manera más 
eficiente en función de las demandas del 
tiempo histórico en cuestión? Por lo tanto, 
se denota la necesidad, y podemos afirmar, 
que es necesaria una mayor intensidad del 
urbanismo y de la acción urbanística.

Los diferentes elementos morfológicos han 
comportado una expresión en el espacio y, 
por tanto, la eficiencia se debe relativizar 
según el problema urbano en cuestión y en 
función del momento histórico.
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Per tant, des de la perspectiva morfològi-
ca es podria formular la següent hipòtesi 
(Font, 2014): l’eficiència urbana i terri-
torial, en els termes que parlem, és un 
concepte relatiu a un lloc, a un moment 
concret, a un observador, etc., canviant 
al llarg del temps en funció del problema 
urbà dominant. 

Eficient per a qui?

En base a això es plantegen dos camins a 
partir dels quals es pot assolir la idea de 
sostenibilitat i, per tant, l’eficiència terri-
torial es pot plantejar des de dos possibles 
enfocaments (Muñiz, 2014):

• Model de ciutat autosuficient basat 
en: illes de sostenibilitat a regions 
urbanes autosuficients.

• Model de ciutat compacta: que redu-
eixi els consums amb impacte global, 
especialment les emissions de CO2.

Per tant, podem dir que l’eficiència urba-
na i territorial està estretament lligada a 
l’eficiència energètica (Muñiz, 2014). 

És necessari tenir clar quins recursos 
consumim i quines són les prestacions 
que rebem a canvi. En el cas concret 
d’un barri (afirmació encara per definir i 
demostrar), aquest seria eficient si reduís 
gradualment l’energia (el consum de 
recursos) alhora que augmentés el valor 
de l’organització urbana (les prestacions 
de serveis). Tanmateix, una qüestió clau 
és la viabilitat enfront la sostenibilitat: 
la sostenibilitat (a llarg termini) vs. la 
viabilitat (conjuntural). És a dir, l’eficièn-
cia del procés vs. l’eficiència del producte 
(Peremiquel, 2014).

En aquest sentit, tal com amb l’habitatge 
hem estat capaços de definir uns estàn-
dards irrenunciables, sota el concepte 
de “mínima” ciutat hauríem d’aconseguir 
el mateix. Si parlem de prestacions, cal 
considerar el punt de vista de l’usuari, és 
a dir, constatar si l’habitabilitat respon a 
les seves expectatives. Així, les tres idees 

Por tanto, desde la perspectiva morfológi-
ca se podría formular la siguiente hipótesis 
(Font, 2014): la eficiencia urbana y terri-
torial, en los términos que hablamos, es un 
concepto relativo a un lugar, a un momento 
concreto, un observador, etc., cambiante a 
lo largo del tiempo en función del problema 
urbano dominante.

¿Eficiente para quién?

En base a ello se plantean dos caminos a 
partir de los cuales se puede alcanzar la 
idea de sostenibilidad y, por tanto, la efi-
ciencia territorial se puede plantear desde 
dos posibles enfoques (Muñiz, 2014):

• Modelo de ciudad autosuficiente basa-
do en: islas de sostenibilidad en regio-
nes urbanas autosuficientes.

• Modelo de ciudad compacta: que reduz-
ca: los consumos con impacto global, 
especialmente las emisiones de CO2.

Por tanto, podemos decir que la eficiencia 
urbana está estrechamente ligada a la 
eficiencia energética (Muñiz, 2014). 

Es necesario tener claro qué recursos 
consumimos y cuáles son las prestaciones 
que recibimos a cambio. En el caso concreto 
de un barrio (afirmación aún por definir y 
demostrar), este sería eficiente si reduciera 
paulatinamente la energía (el consumo de 
recursos) al mismo tiempo que aumenta-
se el valor de la organización urbana (las 
prestaciones de servicios). Sin embargo, 
una cuestión clave es la viabilidad frente a 
la sostenibilidad: la sostenibilidad (a largo 
plazo) vs. la viabilidad (coyuntural). Es decir, 
la eficiencia del proceso vs. la eficiencia del 
producto (Peremiquel, 2014).

En este sentido, tal y como con la vivienda 
hemos sido capaces de definir unos están-
dares irrenunciables, bajo el concepto de 
“mínima” ciudad deberíamos conseguir lo 
mismo. Si hablamos de prestaciones, hay 
que tener en cuenta el punto de vista del 
usuario, es decir, constatar si la habitabili-
dad responde a sus expectativas. 
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principals sobre aquest aspecte amb rela-
ció als espais construïts són (Peremiquel, 
2014):

•     Que sigui una ciutat sana on s’hi pugui 
viure i faciliti:
- Seguretat i protecció
- Salubritat i higiene

•     Que sigui una ciutat fàcil, que es pugui 
utilitzar:
- Accessibilitat i comoditat
- Flexibilitat i diversitat
- Confortable

•     Que sigui una ciutat apropiable, i com a 
usuaris puguem disposar de:
- Privacitat i comoditat
- Socialització
- Identitat, caràcter i aparença.

Per tant, en un futur, cal formular models 
alternatius que implementin mitjans i 
sistemes naturals de control ambiental ba-
sats en el disseny més que en la tecnologia 
(Peremiquel, 2014):

• Pensar i operar en la ciutat des d’un 
procés més que un producte.

• La localització adequada del creixe-
ment, en forma i mida.

• Un model de producció diferible en el 
temps i adaptat a les circumstàncies.

• La ciutat previsible a mitjà i llarg termi-
ni. Producció de ciutat “just in time”.

• Formes flexibles i adaptables (genèri-
ques i intemporals) i durables.

• Definició de ciutat mínima i bàsica.
• Infraestructura mínima, jeràrquica i 

especialitzada. 
• Cerca del menor cost d’implantació, de 

manteniment i de gestió.
• Accessible, agregable i pròxima, amb 

radis de 15 minuts a peu.
• Per àmbits que permetin l’autosufici-

ència i la independència, com a àrea 
ambiental, unitat veïnal o barri. 

• Privacitat i comunitat, apropiació i 
identificació. 

• La bona mesura com a principi bàsic de 
l’eficiència. 

Así, las tres ideas principales sobre este 
aspecto en relación con los espacios cons-
truidos son (Peremiquel, 2014):

•     Que sea una ciudad sana donde se pueda 
vivir y facilite:
- Seguridad y protección
- Salubridad e higiene

•     Que sea una ciudad fácil, que se pueda 
usar:
- Accesibilidad y comodidad
- Flexibilidad y diversidad
- Confortable

•     Que sea una ciudad apropiable, que como 
usuario me la pueda apropiar:
- Privacidad y comodidad
- Socialización
- Identidad, carácter y apariencia.

Por tanto, en un futuro hay que formular 
modelos alternativos que implementen 
medios y sistemas naturales de control 
ambiental basados en el diseño más que en 
la tecnología (Peremiquel, 2014):

• Pensar y operar en la ciudad desde un 
proceso más que un producto.

• La localización adecuada del crecimiento, 
en forma y tamaño.

• Un modelo de producción diferible en el 
tiempo y adaptado a las circunstancias.

• La ciudad previsible a medio y largo 
plazo. Producción de ciudad “just in time”.

• Formas flexibles y adaptables (genéricas 
e intemporales) y durables.

• Definición de ciudad mínima y básica.
• Infraestructura mínima, jerárquica y 

especializada. 
• Búsqueda del menor coste de implanta-

ción, de mantenimento y de gestión.
• Accesible, agregable y próxima, con 

radios de 15 minutos a pie.
• Para ámbitos que permitan la autosu-

ficiencia y la independencia, como área 
ambiental, unidad vecinal o barrio. 

• Privacidad y comunidad, apropiación e 
identificación.

• La buena medida como principio básico 
de la eficiencia. 
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En aquest sentit, l’eficiència es podria 
definir com l’obtenció del major benefici 
a partir de la menor despesa de recursos. 
I, específicament, l’eficiència territorial 
es podria entendre com (Santcovsky, 
2014):

• La capacitat dels agents socials 
d’aprofitar al màxim el seu capital ter-
ritorial (tecnològic, de coneixements, 
béns i serveis, capital humà, etc.).

• La necessitat de cooperació amb 
altres territoris per un ús racional 
d’actius comuns i compartibles.

• La cerca de mecanismes per maximit-
zar el rendiment dels actius territori-
als: de les economies internes d’aglo-
meració a les economies externes de 
localització, d’urbanització i de xarxes; 
de les prestacions i del pas progressiu 
de la ciutat monocèntrica a la xarxa de 
ciutats.

Quan parlem d’eficiència, una qüestió clau 
és que estem relacionant mitjans amb 
objectius i, per tant, estem afavorint una 
bona integració entre eficiència i equitat. 
No es pot ser eficient a costa de l’equitat! 
(Santconvsky, 2014). Tot i això, sovint ens 
trobem davant una sèrie de dificultats 
per assolir l’eficiència territorial. Tal  
com ens recorda Santcovsky, aquestes 
dificultats estan directament relaciona-
des amb:

• El creixement de les desigualtats soci-
als i territorials.

• La complexitat dels territoris.
• Els múltiples sistemes amb lògiques 

de planificació diferents.
• Les expectatives de diverses eficà-

cies, que sovint són contràries i/o 
contraposades.

• Les dificultats per la creació de valor a 
curt i mitjà termini.

• La manca de visions holístiques.
• Els models i responsabilitats asimè-

triques d’actors, sectors, agents.

En este sentido, la eficiencia se podría 
definir como la obtención del mayor bene-
ficio a partir del menor gasto de recursos.  
Y, específicamente, la eficiencia territorial 
se podría entender como (Santcovsky, 
2014):

• La capacidad de los agentes sociales de 
aprovechar al máximo su capital terri-
torial (tecnológico, de conocimientos, 
bienes y servicios, capital humano, etc.).

• La necesidad de cooperación con otros 
territorios para un uso racional de 
activos comunes y compartibles.

• La búsqueda de mecanismos para 
maximizar el rendimiento de los 
activos territoriales: de las economías 
internas de aglomeración a las econo-
mías externas de localización, de urba-
nización y de redes; de las prestacio-
nes y de paso progresivo de la ciudad 
monocéntrica a la red de ciudades.

Cuando hablamos de eficiencia, una cuestión 
clave es que estamos relacionando medios 
con objetivos y, por tanto, estamos favore-
ciendo una buena integración entre eficien-
cia y equidad. ¡No se puede ser eficiente a 
costa de la equidad! (Santcovsky, 2014).  
A pesar de eso, a menudo nos encontramos 
ante una serie de dificultades para llegar 
a la eficiencia territorial. Tal como nos 
recuerda Santcovsky, estas dificultades 
estan directamente relacionadas con:

• El crecimiento de las desigualdades 
sociales y territoriales.

• La complejidad de los territorios.
• Los múltiples sistemas con lógicas de 

planificación diferentes.
• Las expectativas de diversas efica-

cias, que a menudo son contrarias y/o 
contrapuestas.

• Las dificultades para la creación de 
valor a corto y medio plazo.

• Falta de visiones holísticas.
• Los modelos y responsabilidades asi-

métricas de actores, sectores, agentes. 
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• La sectorització de les distintes pro- 
blemàtiques.

• La divergència d’interessos entre els 
“stakeholders”.

• Les limitacions de la governança actual.
• La multiplicitat de legislacions i nor-

matives i d’impactes arran del govern 
multinivell al territori.

• L’evolució del concepte de “lideratge” 
en termes de planificació.

• La necessitat de major transparència i 
“accountability”.

Regions urbanes eficients

L’objecte d’estudi del projecte de recerca 
és la Regió Metropolitana de Barcelona, 
que està formada per 164 municipis de 
les comarques del Barcelonès, el Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental, el Baix 
Llobregat, l’Alt Penedès, el Garraf i el 
Maresme. Tanmateix, és clar que des del 
punt de vista de l’urbanisme contempo-
rani, no podem considerar com a regió 
simplement l’àmbit definit des del punt 
de vista jurídic i administratiu entesa com 
aquesta agrupació de municipis, sinó que 
cal considerar les múltiples geometries 
variables que la RMB conforma simultà-
niament. 

Per exemple, pel que fa al subministra-
ment de recursos, l’energia elèctrica que 
es consumeix a la RMB es produeix en els 
embassaments dels Pirineus; el subminis-
trament d’aigua es garanteix, sobretot a 
l’àrea metropolitana (que és la zona on es 
concentra la major part de la població de la 
RMB), als rius Ter i Llobregat, i s’ha conside-
rat fins i tot la possibilitat de fer un trans-
vasament del riu francès Roine per garantir 
el subministrament en èpoques de sequera; 
els moviments poblacionals temporals que 
es produeixen a la costa o al Pirineu du-
rant els períodes de vacances o de cap de 
setmana; les transaccions econòmiques i els 
canals d’importacions i exportacions a es-
cala internacional; el corredor mediterrani 
que en relació amb l’economia global situarà 
el port de Barcelona i, en conseqüència, els 

• La sectorización de las distintas pro- 
blemáticas.

• La divergencia de intereses entre los 
“stakeholders”.

• Las limitaciones de la governanza actual.
• La multiplicidad de legislaciones y 

normativas y de impactos acerca del 
gobierno multinivel en el territorio.

• La evolución del concepto de “lide-
razgo” en términos de planificación.

• La necesidad de mayor transparencia y 
“accountability”.

Regiones urbanas eficientes

El objeto de estudio del proyecto de in-
vestigación es la Región Metropolitana de 
Barcelona (RMB), que está formada por 164 
municipios de las comarcas del Barcelonès, 
Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Garraf y Maresme. 
Sin embargo, es claro que desde el punto 
de vista del urbanismo contemporáneo, no 
podemos considerar como región simple-
mente el ámbito definido desde el punto 
de vista jurídico y administrativo enten-
dida como esta agrupación de municipios, 
sino que hay que considerar las múltiples 
geometrías variables que la RMB conforma 
simultáneamente. 

Por ejemplo, a nivel de suministro de recur-
sos, la energía eléctrica que se consume en 
la RMB se produce en los embalses de los 
Pirineos; el suministro de agua se garantiza, 
sobre todo en el área metropolitana (que 
es la zona donde se concentra la mayor 
parte de la población de la RMB), a los ríos 
Ter y Llobregat, habiéndose considerado 
incluso la posibilidad de hacer un trasvase 
del río francés Ródano para garantizar el 
suministro en épocas de sequía; los movi-
mientos poblacionales temporales que se 
producen en la costa o el Pirineo durante los 
períodos vacacionales o de fin de semana; 
las transacciones económicas y los canales 
de importaciones y exportaciones a nivel 
internacional; el corredor mediterráneo que 
en relación con la economía global situará el 
puerto de Barcelona y, en consecuencia, los 
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seus diferents pols d’activitat econòmica, 
en connexió amb els fluxos comercials in-
ternacionals; els fluxos mediambientals i les 
dinàmiques de funcionament de la matriu 
territorial de la mateixa regió, que abasten 
no només els àmbits definits per la geomor-
fologia sinó àrees variables en funció del 
període estacional. 

Entre moltes altres consideracions, aquests 
exemples ens donen a entendre que la regió, 
efectivament, no és un àmbit definit només 
des del punt de vista administratiu, sinó 
que aquesta gestió ha de considerar totes 
aquestes geometries variables per poder 
fer front als reptes de futur pel que fa a 
l’eficiència i a la sostenibilitat ecològica, 
econòmica i social de la mateixa regió.

La ciutat i el territori des d’una  
lectura basada en el metabolisme 
social

No hi ha dubte que el creixement demo-
gràfic i els processos d’explosió de la 
ciutat estan posant en crisi el model de 
desenvolupament i la concreció de com ha 
de ser l’artefacte urbà des de qüestions 
com la identitat i el paisatge, la gestió del 
seu metabolisme, la relació que estableix 
amb la resta del territori, l’habitabilitat i 
la qualitat de vida, els fluxos d’activitat 
econòmica i de mobilitat, entre d’altres. 

La consciència del desbordament so-
bretot pel que fa al consum de recursos 

diferentes polos de actividad económica de 
la misma, en conexión con los flujos comer-
ciales internacionales; los flujos medioam-
bientales y las dinámicas de funcionamiento 
de la matriz territorial de la misma región, 
que abarcan no solo los ámbitos definidos 
por la geomorfología sino áreas variables en 
función del periodo estacional.

Entre otras muchas consideraciones, estos 
ejemplos nos dan a entender que la región, 
efectivamente, no es un ámbito definido 
solo desde el punto de vista administrativo, 
sino que esta gestión debe considerar todas 
estas geometrías variables para poder 
hacer frente a los retos de futuro en cuanto 
a la eficiencia y a la sostenibilidad ecológica, 
económica y social de la misma región.

La ciudad y el territorio desde una  
lectura basada en el metabolismo 
social

No hay duda de que el crecimiento demo-
gráfico y los procesos de explosión de la 
ciudad están poniendo en crisis el modelo 
de desarrollo y la concreción de cómo debe 
ser el artefacto urbano desde cuestiones 
como la identidad y el paisaje, la gestión de 
su metabolismo, la relación que establece 
con el resto del territorio, la habitabilidad y 
la calidad de vida, los flujos de actividad eco-
nómica y de movilidad, entre otros. 

La conciencia del desbordamiento sobre 
todo en cuanto al consumo de recursos que 

Esquema de la RMB 
des de les geometries 
variables.  
Font: elaboració pròpia, 
equip CMT, 2013.

Esquema de la RMB 
desde las geometrías 
variables. 
Fuente: elaboración pro-
pia, equipo CMT, 2013.
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que s’ha produït durant les dècades més 
recents, ens està portant a reconduir els 
processos urbans des d’una voluntat més 
ètica, des d’una consideració i lectura 
de la realitat de manera més integrada 
i complexa que ens permet abordar la 
transformació de la ciutat i el territori 
d’una forma diferent amb relació a com 
s’ha fet fins ara. Més que classificar 
aquests processos urbans, cal admetre’ls 
i entendre fenomenològicament, és a 
dir, cal entendre el perquè de les coses 
i, alhora, admetre les diferents multisi-
tuacions que es produeixen en el terri-
tori per tal de comprendre les diferents 
manifestacions de les realitats urbanes. 
Per realitats urbanes entenem les rea-
litats físiques construïdes (l’espai) però 
també les relacions socials i entre grups, 
per tant, una visió més àmplia de l’habita-
bilitat. 

En l’època preindustrial no hi havia 
distinció entre el que era camp i el que 
era ciutat, és a dir, s’entenia com a igual 
l’espai de dins i fora de la muralla ja que 
el primer era el que permetia sustentar 
la petjada ecològica d’aquella societat 
tradicional. Podem afirmar, doncs, que 
es produïa una simbiosi entre ciutat i 
natura, entre ciutat i camp, ja que estem 
parlant de societats orgàniques, és a dir, 
societats que aconseguien els recursos 
bàsicament a partir de la gestió de la 
biosfera o, dit d’altra manera, gràcies a 
una gestió àmplia de la matriu biofísica, 
entesa des de la diferència de potencial 
i, per tant, de la capacitat de treball que 
es produeix entre els diferents processos 
que es generen amb relació als diferents 
elements de la matriu biofísica, que són el 
substrat, el sòl, el clima, la flora i la fauna 
(Cuchí, 2014).  

Els sistemes tradicionals són els que han 
conformat durant segles l’arquitectura del 
paisatge, i han estat construïts des de la 
col·lectivitat i per la comunitat. En defi-
nitiva, són sistemes que des de l’inici han 
cercat l’eficiència i l’equilibri de recursos 
per assolir l’equilibri socioambiental. És 

se ha producido durante las décadas más 
recientes, nos está llevando a reconducir los 
procesos urbanos desde una voluntad más 
ética, desde una consideración y lectura 
de la realidad de manera más integrada 
y compleja que nos permite abordar la 
transformación de la ciudad y el territorio 
de una forma diferente con relación a como 
se ha hecho hasta ahora. Más que clasificar 
estos procesos urbanos, hay que admitirlos 
y entender fenomenológicamente, es decir, 
hay que entender el porqué de las cosas 
y, al mismo tiempo, admitir las diferentes 
multi-situaciones que se producen en el te-
rritorio a fin de comprender las diferentes 
manifestaciones de las realidades urbanas. 
Por realidades urbanas entendemos las 
realidades físicas construidas (el espacio) 
pero también las relaciones sociales y entre 
grupos, por tanto, una visión amplia de la 
habitabilidad.

En la época preindustrual no había distin-
ción entre lo que era campo y lo que era 
ciudad, es decir, se entendía por igual el 
espacio de dentro y fuera de la muralla ya 
que el primero era lo que permitía susten-
tar la huella ecológica de aquella sociedad 
tradicional. Podemos afirmar pues que 
se producía una simbiosis entre ciudad y 
naturaleza, entre ciudad y campo, ya que 
estamos hablando de sociedades orgánicas, 
es decir, sociedades que alcanzaban los re-
cursos básicamente a partir de la gestión de 
la biosfera o, dicho de otra manera, gracias 
a una gestión amplia de la matriz biofísica, 
entendida desde la diferencia de potencial 
y, por tanto, de la capacidad de trabajo que 
se produce entre los diferentes procesos 
que se generan en relación con los diferen-
tes elementos de la matriz biofísica, que 
son el sustrato, el suelo, el clima, la flora y la 
fauna (Cuchí, 2014). 

Los sistemas tradicionales son los que han 
conformado durante siglos la arquitectura 
del paisaje, y han sido construidos desde la 
colectividad y para la comunidad. En definiti-
va, son sistemas que desde el inicio han bus-
cado la eficiencia y el equilibrio de recursos 
para alcanzar el equilibrio socioambiental. 
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a dir, aquests sistemes tradicionals, que 
formaven part del camp i de la ciutat de 
manera transversal, es basaven en un me-
tabolisme social en equilibri amb el medi 
(Cuchí, 2014). 

El metabolisme social, doncs, és el que es-
tableix les relacions entre l’espai social i 
el medi físic. Aquestes relacions bàsica-
ment són de dos tipus:

• d’apropiació d’una sèrie de recursos 
d’aquest medi físic per part de la 
societat;

• de retorn en forma de residus al medi 
d’aquests materials i recursos utilit-
zats per la societat. 

Així doncs, tal com Cuchí (2014) explica 
en aquesta revisió sobre les relacions me-
tabòliques entre ciutat i territori, en les 
societats tradicionals hi havia una depen-
dència del medi biosfèric que feia que una 
condició indispensable per al sosteniment 
de la societat fos el manteniment de la 
capacitat productiva del medi biosfèric 
del qual se n’extreien els recursos. El me-
tabolisme social, doncs, no podia destruir 
la base productiva, perquè sinó, implicava 
la desaparició de la societat. 

Per altra banda, les transformacions del 
medi que generen aquestes societats tra-
dicionals, encara avui en els països en vies 
de desenvolupament, són molt importants 
ja que són l’expressió i la identitat del seu 
paisatge. Si mirem la ciutat i el territori 
com a procés de construcció, aquest últim 
està molt més construït que la ciutat, és a 

Es decir, estos sistemas tradicionales, que 
formaban parte del campo y de la ciudad de 
forma transversal, se basaban en un meta-
bolismo social en equilibrio con el medio 
(Cuchí, 2014).

El metabolismo social es el que establece 
las relaciones entre el espacio social y el 
medio físico. Estas relaciones básicamente 
son de dos tipos:

• de apropiación de una serie de recur-
sos de este medio físico por parte de la 
sociedad;

• de retorno en forma de residuos al 
medio de estos materiales y recursos 
utilizados por la sociedad.

Así pues, tal y como Cuchí (2014) explica en 
esta revisión sobre las relaciones metabó-
licas entre ciudad y territorio, en la época 
tradicional había una dependencia del medio 
biosférico que hacía que una condición indis-
pensable para el sostenimiento de la socie-
dad, fuera el mantenimiento de la capacidad 
productiva del medio biosférico del que se 
extraían los recursos. El metabolismo social, 
pues, no podía destruir la base productiva, 
porque ello implicaba la desaparición de la 
sociedad. 

Por otra parte, las transformaciones del 
medio que generan estas sociedades 
tradicionales, aún hoy en los países en vías 
de desarrollo, son muy importantes ya que 
son la expresión y la identidad de su paisaje. 
Si miramos la ciudad y el territorio como 
proceso de construcción, este último está 
mucho más construido que la ciudad, es 

01. Esquema del me-
tabolisme social de la 
societat tradicional. 
02. Esquema del me-
tabolisme social de la 
societat industrial.  
Font: Albert Cuchí, 2013.

01. Esquema del me-
tabolismo social de la 
sociedad tradicional. 
02. Esquema del me-
tabolismo social de la 
sociedad industrial. 
Fuente: Albert Cuchí, 
2013.

01 02
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dir, la matriu biofísica està essent altera-
da per generar i disminuïda per obtenir el 
màxim de recursos per satisfer les neces-
sitats de la mateixa societat.

Quan es produeix la revolució industrial, 
tot això canvia i es transforma radical-
ment el metabolisme de les societats 
humanes. És un canvi perquè ja no s’ac-
cedia només als recursos biosfèrics sinó 
als recursos litosfèrics. Per tant, amb 
això es permet la transformació d’un 
món de base orgànica a un món de base 
mineral. I en conseqüència, això permet 
el creixement continuat de la producció, 
cosa impossible quan s’ha d’utilitzar una 
base orgànica i biològica, ja que hom es 
veu coartat per la capacitat productiva 
de recursos d’aquesta biosfera. I això és 
el que ha acabat definint el progrés de la 
nostra societat i l’augment continuat de la 
capacitat de satisfacció de necessitats. 

A partir d’aquest progrés, que és viure 
cada vegada més i millor per més gent, ha 
canviat el metabolisme social, és a dir, 
la relació que establim com a societat 
amb el medi, tot acceptant aquest model 
productiu industrial. Però en conseqüèn-
cia, aquest canvi porta una problemàtica 
associada: mentre que les societats 
orgàniques havien de retornar els residus 
de manera adequada al medi per mantenir 
la capacitat productiva, en les societats 
industrials no cal retornar els residus a 
les mines per obtenir nous recursos, al 
contrari. Per tant, el metabolisme circular 
de les societats orgàniques, ara és un 
metabolisme lineal, i tot el que s’extreu 
de la litosfera acaba passant en forma de 
residus en el medi.

Per tant, en el moment actual, i més que 
mai, ens trobem que tenim un metabolis-
me social que és degradador de la capa-
citat productiva del medi, tant per la part 
d’extracció com de la de retorn en forma 
de residus. 

Per tant, estem degradant les seves 
capacitats pel futur i alhora estem 

decir, la matriz biofísica está siendo alte-
rada por generar y disminuida para obtener 
el máximo de recursos para satisfacer las 
necesidades de la misma sociedad.

Cuando se produce la revolución industrial, 
todo esto cambia y se transforma radical-
mente el metabolismo de las sociedades 
humanas. Es un cambio porque ya no se 
accedía solo a los recursos biosféricos sino 
a los recursos litosféricos. Por lo tanto, 
con ello se permite la transformación de un 
mundo de base orgánica en un mundo de 
base mineral. Y en consecuencia, esto per-
mite el crecimiento continuado de la produc-
ción, algo imposible cuando se debe utilizar 
una base orgánica y biológica, ya que uno se 
ve coartado por la capacidad productiva de 
recursos de esta biosfera. Y eso es lo que ha 
terminado definiendo el progreso de nuestra 
sociedad y el aumento continuado de la 
capacidad de satisfacción de necesidades. 

A partir de este progreso, que es vivir cada 
vez más y mejor por más gente, ha cambiado 
el metabolismo social, es decir, la relación 
que establecemos como sociedad con el 
medio, aceptando este modelo productivo 
industrial. Pero en consecuencia, este cam-
bio comporta una problemática asociada: 
mientras las sociedades orgánicas debían 
devolver los residuos de forma adecuada al 
medio para mantener la capacidad producti-
va, en las sociedades industriales no hay  
que devolver los residuos a las minas para 
obtener nuevos recursos, al contrario. Por 
tanto, el metabolismo circular de las socie-
dades orgánicas, ahora es un metabolismo 
lineal, y todo lo que se extrae de la litosfera 
acaba pasando en forma de residuos en el 
medio. 

Por tanto, en el momento actual, y más que 
nunca, nos encontramos con que tenemos 
un metabolismo social que es degradador 
de la capacidad productiva del medio, tanto 
por la parte de extracción como de la de 
retorno en forma de residuos. 

Por lo tanto, estamos degradando sus ca-
pacidades para el futuro ya la vez estamos 
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afectant sistemes globals que permeten 
la nostra supervivència en la terra. No 
només estem posant en risc la perdurabi-
litat del medi, sinó també la convivència 
social. 

Davant d’aquesta realitat complexa que 
significa la consideració i comprensió dels 
processos, dinàmiques i fluxos que es pro-
dueixen en el territori, podem interpre-
tar-lo des de diferents punts de vista de 
manera que puguem arribar a convergir 
cap a una lectura al més integrada pos-
sible per tal que aquesta transformació 
del metabolisme social sigui factible. Per 
això, cal considerar diferents aproxima-
cions per veure fins a quin punt poden ser 
complementàries.

Segons la proposta de Garrabou, la forma 
del territori és analitzable des dels efec-

afectando a sistemas globales que permiten 
nuestra supervivencia en la tierra. No solo 
estamos poniendo en riesgo la perdurabili-
dad del medio, sino también la convivencia 
social.

Ante esta realidad compleja que significa 
la consideración y comprensión de los 
procesos, dinámicas y flujos que se pro-
ducen en el territorio, podemos interpre-
tarlo desde diferentes puntos de vista de 
manera que podamos llegar a converger 
hacia una lectura lo más integrada posible 
para que esta transformación del metabo-
lismo social sea factible. Por ello, hay que 
considerar diferentes aproximaciones para 
ver hasta qué punto pueden ser comple-
mentarias.

Según la propuesta de Garrabou. la forma 
del territorio es analizable desde los efectos 

Al Garraf trobem moltes 
situacions d’explotació 
de recursos, com 
pedreres o abocadors. 
A la imatge veiem una 
fàbrica de ciment de 
l’any 1986 que evidencia  
contradiccions com la 
presència d’aquest tipus 
d’indústries en una àrea  
protegida com a espai 
d’interès natural. Les 
pedreres de la zona, que 
també és troben en el 
parc natural, proveeixen 
de matèria primera a la 
indústria. En conseqüèn-
cia, la vegetació que 
es troba a quilòmetres 
al voltant de la fàbrica 
està coberta d’una pols 
grisa. Un clar exemple 
d’aquesta relació degra-
dadora que la societat 
industrial estableix amb 
el medi. Imatge: San-
tiMB, 2007.

En el Garraf encontra-
mos muchas situaciones 
de explotación de 
recursos, como can-
teras o vertederos. En 
la imagen vemos una 
fábrica de cemento de 
1986 que evidencia 
contradicciones como la 
presencia de este tipo 
de industrias en un área 
protegida como espacio 
de interés natural. Las 
canteras de la zona, que 
también se encuentran 
en el parque natural, 
proveen de materia 
prima a la industria. 
En consecuencia, la 
vegetación que se 
encuentra a kilómetros 
alrededor de la fábrica 
está cubierta de un pol-
vo gris. Un claro ejemplo 
de esta relación degra-
dadora que la sociedad 
industrial establece 
con el medio.  Imagen: 
SantiMB, 2007.

La forma del territorio es la expresión del metabolismo que 
cualquier sociedad mantiene con los sistemas naturales que 
la mantienen. Para comprender cuándo y por qué cambia la 
configuración del territorio, es preciso analizar la trayecto-
ria del metabolismo social que impone su huella en el mismo 
(Tello, 2004) 
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tes de l’acció metabòlica i es pot interpre-
tar com una manera de capturar energia 
potencial en forma de treball (Marull, 
2014). 

Per altra banda, també podem considerar 
la ciutat com una infraestructura d’aquest 
metabolisme social que, si bé és molt obvi 
en la societat tradicional, en el context ac-
tual no ho és tant. Per exemple, a la ciutat 
italiana de Siena existeix una plaça que 
funciona com un gran recollidor d’aigua, 
tal com passa amb els carrers. Aquesta 
aigua acaba concentrada en un punt i 
es condueix fins al camp. L’aigua que es 
troba amb la matèria orgànica i els residus 
en els pous de cada casa, es retorna al 
camp per reconstruir el cicle de matèria 
orgànica. Per tant, la ciutat forma (o és) 
infraestructura d’aquest metabolisme 
social (Cuchí, 2014).

En el context actual, la ciutat industrial 
segueix essent reflex del metabolisme 
social, però més específicament, de la 
transformació que ha patit. Així, recla-
ma un nou tipus d’infraestructures més 
especialitzades i que permetin gestionar 
aquest nou metabolisme. De totes mane-
res, sovint, l’urbanisme no s’ha preocupat 

de la acción metabólica y se puede inter-
pretar como forma de captura de energía 
potencial en forma de trabajo (Marull, 
2014).

Por otra parte, también podemos consi-
derar la ciudad como una infraestructura 
de este metabolismo social que, si bien es 
muy obvio en la sociedad tradicional, en el 
contexto actual no lo es tanto. Por ejemplo, 
en la ciudad italiana de Siena existe una 
plaza que funciona como un gran recogedor 
de agua, tal como ocurre con las calles. 
Esta agua termina concentrada en un punto 
y se conduce hasta el campo. El agua que 
se encuentra con la materia orgánica y 
los residuos en los pozos de cada casa, se 
devuelve al campo para reconstruir el ciclo 
de materia orgánica. Por tanto, la ciudad 
forma (o es) infraestructura de este meta-
bolismo social (Cuchí, 2014).

En el contexto actual, la ciudad industrial 
sigue siendo reflejo del metabolismo social, 
pero más específicamente, de la transfor-
mación que ha sufrido. Así, reclama un nuevo 
tipo de infraestructuras más especializa-
das y que permitan gestionar este nuevo 
metabolismo. De todos modos, a menudo, el 
urbanismo no se ha preocupado de integrar 

La Piazza del Campo de 
Siena és un exemple de 
l’expressió del metabo-
lisme social tradicional 
en l’espai públic. 
Imatge: Luca Onniboni.

La Piazza del Campo de 
Siena es un ejemplo 
de la expresión del 
metabolismo social 
tradicional en el espacio 
público. 
Imagen: Luca Onniboni.
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d’integrar aquestes noves infraestruc-
tures dins el disseny de la ciutat, fent-
les visibles com a part de l’espai públic. 
Contràriament, les ha desplaçat cap a la 
perifèria o les ha soterrat. 

Cal, doncs, canviar la manera que te-
nim de fer urbanisme. Ja no es tracta 
de créixer de manera extensa passant 
per sobre les particularitats de cada 
territori (a l’estil dels grans eixamples) 
sinó que cal adaptar les intervencions a 
les capacitats de cada lloc. Per tant, cal 
intervenir a la ciutat considerant-la com 
un instrument de canvi del metabolisme 
social actuant sobre les infraestructures i 
transformant-les.

El territori com a ecosistema. Una 
lectura des de la complexitat

En la seva revisió sobre la idea d’entendre el 
territori com un ecosistema, Marull (2014) 
ens presenta diferents referents que ens 
permeten comprendre aquesta proposició 
en detall.

Una de les primeres aproximacions sistè-
miques és de Schrödinger, que se sorpre-
nia de la capacitat dels éssers vius de no 
respectar les lleis de la termodinàmica. Ell 
explicava aquesta capacitat d’augmentar 
l’eficiència d’aquests sistemes mitjançant 
la utilització de fluxos metabòlics, cosa que 
els permetia augmentar la complexitat in-
terna a canvi d’importar entropia a l’entorn. 

estas nuevas infraestructuras dentro del di-
seño de la ciudad, haciéndolas visibles como 
parte del espacio público. Contrariamente, 
las ha desplazado hacia la periferia o las ha 
enterrado.

Es preciso, pues, cambiar la manera que 
tenemos de hacer urbanismo. Ya no se trata 
de crecer de forma extensa pasando por 
sobre las particularidades de cada territorio 
(al estilo de los grandes ensanches) sino 
que hay que adaptar las intervenciones a 
las capacidades de cada lugar. Por lo tanto, 
es preciso intervenir en la ciudad conside-
rándola como un instrumento de cambio 
del metabolismo social actuando sobre las 
infraestructuras y transformándolas.

El territorio como ecosistema. Una 
lectura desde la complejidad

En su revisión sobre la idea de entender 
el territorio como un ecosistema, Marull 
(2014) nos presenta diferentes referentes 
que nos permiten comprender esta propo-
sición en detalle. 

Una de las primeras aproximaciones sisté-
micas es de Schrödinger, que se sorprendía 
de la capacidad de los seres vivos de no 
respetar las leyes de la termodinámica. Él 
explicaba esta capacidad de aumentar la 
eficiencia de estos sistemas mediante la 
utilización de flujos metabólicos, lo que les 
permitía aumentar la complejidad interna a 
cambio de importar entropía en el entorno. 

Esquema conceptual 
de la vida i estructura 
funcional dels agroe-
cosistemes. La vida 
tendeix a allunyar-se de 
la tendència universal 
de l’equilibri termodinà-
mic (a), incrementant la 
seva complexitat i ex-
portant entropia (b). Un 
ésser viu consisteix en 
una estructura dinàmica 
amb loops d’energia 
múltiples i relacionats, 
a diferents escales, 
gràcies a l’estructura 
complexa temps-espai 
(c). El model termodi- 
nàmic d’un organisme 
suporta fortes similituds 
amb els agrosistemes 
sostenibles.  Font: Joan 
Marull, 2013.

Esquema conceptual 
de la vida y estructura 
funcional de los agro-
ecosistemas. La vida 
tiende a alejarse de la 
tendencia universal del 
equilibrio termodinámico 
(a), incrementando su 
complejidad y expor-
tando entropía (b). Un 
ser vivo consiste en una 
estructura dinámica con 
loops de energía múlti-
ples y relacionados, a di-
ferentes escalas, gracias 
a la estructura compleja 
tiempo-espacio (c). El 
modelo termodinámico 
de un organismo soporta 
fuertes similitudes con 
los agrosistemas sos-
tenibles. Fuente: Joan 
Marull, 2013.
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Margalef deia que els ecosistemes “pacten 
una hipoteca” a canvi de pagar amb l’entro-
pia i, fins i tot, amb interessos.

Un altre referent és Morowitz, que amb el 
seu principi, ens afirma que basta que hi 
hagi un flux d’energia en un espai perquè 
es creï una estructura organitzada encara 
que sigui efímera en el temps. Aquesta 
estructura es manté gràcies a nuclis interns 
que uns entren com inputs en els altres. De 
manera que aquest increment en la comple-
xitat dels nuclis interns faria que el sistema 
fos més eficient en el tractament d’aquests 
processos energètics.

Però, en augmentar la complexitat 
d’aquests sistemes, arriba un punt en el 
qual és més important invertir amb infor-
mació organitzada dins el sistema que no 
pas amb exportar energia de fora.  Així, 
la complexitat, que és la matèria primera, 
acaba esdevenint informació organitzada 
del sistema, augmentant, al seu torn, l’efici-
ència i disminuint l’entropia interna a canvi 
d’augmentar l’entropia externa. Per tant, 
podem traspassar aquest model d’organis-
me a altres sistemes com per exemple el 
territori, de manera que la complexitat del 
territori esdevé un procés inevitable en 
el moment en què hi ha energia que flueix 
(dissipació d’energia).  

Ulanowicz,  en canvi, deia que un territori 
és eficient i sostenible quan aquest incre-
ment de complexitat ve acompanyat d’una 
disminució de l’entropia interna. 

El territori des d’una lectura basada 
en la infraestructura dels espais 
oberts en xarxa

Els espais oberts són elements determi-
nants per a la transformació del metabolis-
me social. Natura i ciutat aparentment són 
àmbits dissociats, però cal entendre que “la 
ciutat és una evolució quàntica de la natura”. 
Tal com ho explica Ramon Folch, hauríem 
de transformar aquesta dissociació amb 
voluntat de simbiosi i amb una traducció de 

Margalef decía que los ecosistemas “pac-
tan una hipoteca” a cambio de pagar con la 
entropía e, incluso, con intereses.

Otro referente es Morowitz, que con su 
principio, nos afirma que basta que haya 
un flujo de energía en un espacio para que 
se cree una estructura organizada aunque 
sea efímera en el tiempo. Esta estructura 
se mantiene gracias a núcleos internos que 
unos entran como inputs en los demás. De 
forma que este incremento en la comple-
jidad de los núcleos internos haría que el 
sistema fuera más eficiente en el tratamien-
to de estos procesos energéticos.

Pero, al aumentar la complejidad de estos 
sistemas, llega un punto en el que es más 
importante invertir con información orga-
nizada dentro del sistema que con exportar 
energía de fuera. Por ello la complejidad, que 
es la materia prima, acaba convirtiéndose en 
información organizada del sistema, aumen-
tando, a su vez, la eficiencia y disminuyendo 
la entropía interna a cambio de aumentar 
la entropía externa. Por tanto, podemos 
traspasar este modelo de organismo a otros 
sistemas como por ejemplo el territorio, 
de forma que la complejidad del territorio 
se convierte en un proceso inevitable en 
el momento en que hay energía que fluye 
(disipación de energía).

Ulanowicz, en cambio, decía que un territorio 
es eficiente y sostenible cuando este incre-
mento de complejidad viene acompañado de 
una disminución de la entropía interna.

El territorio desde una lectura basada 
en la infraestructura de los espacios 
abiertos en red

Los espacios abiertos son elementos deter-
minantes para la transformación del meta-
bolismo social. Naturaleza y ciudad aparen-
temente son ámbitos disociados, pero hay 
que entender que “la ciudad es una evolución 
cuántica de la naturaleza”. Tal y como lo ex-
plica Ramon Folch, deberíamos transformar 
esta disociación con voluntad de simbiosis 
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compatibilitat i de sinergies. Natura ve de 
“natur”, néixer, és a dir, adonar-se de l’inici 
d’un procés; ciutat, de “kei”,  és instal·lar-se, 
implantar-se. Per tant, ambdós no deixen 
de ser processos semblants. És per això 
que cal tenir en compte el sentit i signifi-
cat de cadascuna d’aquestes realitats i, en 
conseqüència, cal avançar cap a una major 
adaptació mútua i coevolució.

Progressivament durant les últimes dèca-
des s’ha eliminat la capacitat productiva 
del territori per convertir-lo en un suport 
d’activitats. Es tradueix en un abando-
nament dels espais agrícoles productius 
que ha derivat en una transició forestal 
que, al seu torn, ha provocat importants 
canvis en l’estructura funcional del 
paisatge. El cas de la RMB exemplifica 
aquesta situació. En el gràfic de la pàgina 
següent veiem que com més ens allunyem 
de la ciutat, més augmenten els nivells de 
productivitat de les ciutats. En el cas de la 
RMB, com que es tracta d’una estructura 
policèntrica, veiem com apareixen dife-
rents pics de productivitat.

y con una traducción de compatibilidad y 
de sinergias. Naturaleza viene de “natur”, 
nacer, es decir, darse cuenta del inicio de 
un proceso; ciudad, de “kei”, es instalarse, 
implantarse. Es por eso que hay que tener en 
cuenta el sentido y significado de cada una 
de estas realidades y, en consecuencia,  es 
preciso avanzar hacia una mayor adaptación 
mutua y coevolución.

Progresivamente durante las últimas 
décadas se ha eliminado la capacidad 
productiva del territorio para convertirlo 
en un soporte de actividades, traducién-
dose en un abandono de los espacios 
agrícolas productivos que ha derivado 
en una transición forestal que, a su vez, 
ha provocado importantes cambios en la 
estructura funcional del paisaje. El caso 
de la RMB ejemplifica esta situación. En 
el gráfico de la página siguiente vemos 
que cuanto más nos alejamos de la ciudad, 
más aumentan los niveles de productivi-
dad de las ciudades. En el caso de la RMB, 
al tratarse de una estructura policéntrica, 
vemos cómo aparecen diferentes picos de 
productividad.

“Land Mosaics”, patrons 
de connectivitat ecològi-
ca. Font: Drams- 
tadt et al., 1996.

“Land Mosaics”, 
patrones de conectivi-
dad ecológica. Fuente: 
Dramstadt et al., 1996. 
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Els paisatges rurals tradicionals són clau en 
el manteniment de la qualitat ecològica dels 
sòls no construïts de la RMB, en conseqüèn-
cia, la complexitat organitzada del territori, 
que és necessària per mantenir els proces-
sos ecològics i la biodiversitat, no es pot 
garantir si el mosaic agroforestal no es pren 
en consideració tant en la xarxa d’espais 
protegits com en la xarxa de ciutats (Marull, 
2014).

Durant molt temps ens hem basat en la 
protecció dels espais oberts (els espais 
oberts protegits i els espais oberts de 
protecció especial), tanmateix hem de re-
conèixer que durant els últims anys s’ha 
produït un salt de qualitat respecte el que 
fèiem fa uns anys, quan ens limitàvem a 
determinar el Sòl No Urbanitzable (SNU) 
com sòl agrícola, sòl forestal i sòl prote-
git ecològic paisatgístic. Aquesta és una 
visió clarament antròpica i productivista, 
és a dir, parteix dels sòls de producció di-
recta (agrícoles), dels de producció no tan 
directa pel que fa al consum (forestals) i 
els que no són productius, que serien els 
protegits (Mayor, 2014). D’aquesta  
manera és com s’ha treballat durant 
molts anys. Avui en dia, però, ja tenim 
molta més capacitat de coneixement 
sobre els hàbitats i els seus valors eco-
lògics:

• la diversitat d’hàbitats;
• la complexitat i estructura vertical;
• els estadis successionals;
• els nivells de pertorbació.

Los paisajes rurales tradicionales son clave 
en el mantenimiento de la calidad ecológica 
de los suelos no construidos de la RMB, en 
consecuencia, la complejidad organizada del 
territorio, que es necesaria para mantener 
los procesos ecológicos y la biodiversidad, 
no puede ser garantizada si el mosaico agro-
forestal no se toma en consideración tanto 
en la red de espacios protegidos como en la 
red de ciudades (Marull, 2014).

Durante mucho tiempo nos hemos basado en 
la protección de los espacios abiertos (los 
espacios abiertos protegidos y los espacios 
abiertos de protección especial), aunque 
debemos reconocer que durante los últimos 
años se ha producido un salto de calidad res-
pecto al que hacíamos hace unos años, cuan-
do nos limitábamos a determinar el Suelo 
No Urbanizable (SNU) como suelo agrícola, 
suelo forestal y suelo protegido ecológico 
paisajístico. Esta es una visión claramente 
antrópica y productivista, es decir, parte de 
los suelos de producción directa (agríco-
las), los de producción no tanto directa en 
cuanto al consumo (forestales), y los que no 
son productivos, que serían los protegidos 
(Mayor, 2014). De esta manera es como se 
ha trabajado durante muchos años. Hoy en 
día ya tenemos mucha más capacidad de co-
nocimiento sobre los hábitats y sus valores 
ecológicos:

• la diversidad de hábitats;
• la complejidad y estructura vertical;
• los estadios sucesionales;
• los niveles de perturbación.

Aplicació a la RMB del 
model teòric bid-rent. 
Indica que l’increment 
de productivitat de la 
RMB produeix incre-
ments més alts de 
productivitat quan ens 
allunyem del centre me-
tropolità. La millora dels 
espais oberts (“valls”), 
en contrast de les 
àrees urbanes (“pics”), 
produeix un efecte 
potenciador de la xarxa 
de ciutats, que facilita 
una estructura urbana 
del territori més eficient 
a partir del foment de la 
densificació, la diversi-
ficació i la connectivitat 
del sistema urbà. El 
preu del sòl incrementa 
exponencialment en 
relació amb la proximi-
tat de la ciutat central. 
Així, cal proporcionar un 
valor als espais oberts 
proporcional als serveis 
socials i ambientals que 
proveeixen. Font: Joan 
Marull, 2013.

Aplicación en la RMB del 
modelo teórico bid-rent. 
Indica que el incremento 
de productividad de la 
RMB produce incremen-
tos más altos cuando 
nos alejamos del centro 
metropolitano. La mejora 
de los espacios abiertos 
(“valles”) en contraste 
de las áreas urbanas 
(“picos”), produce un 
efecto potenciador de 
la red de ciudades que 
facilita una estructura 
urbana del territorio más 
eficiente a partir de fo-
mentar la densificación, 
la diversificación y la 
conectividad del sistema 
urbano. Los precios del 
suelo incrementan expo-
nencialmente en relación 
con la proximidad de la 
ciudad central. Así, es 
necesario proporcionar 
un valor a los espacios 
abiertos proporcional a 
los servicios sociales y 
ambiental que proveen.
Fuente: Joan Marull, 
2013.
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Per tant, tot i els esforços dels últims 
anys, cal seguir avançant en una concep-
ció més complexa dels espais oberts, 
basant la idea del SNU en els valors 
ecològics dels hàbitats dels diferents 
ecosistemes i en el valor estratègic que 
puguin tenir, en funció de si poden es-
devenir corredors ecològics, separadors 
urbans, zones de vores urbanes, entre 
d’altres (Mayor, 2014).

La metròpoli i la connectivitat ecolò-
gica, una qüestió de fluxos

La connectivitat ecològica és un element 
clau des del qual podem transformar el 
territori per assolir una major sostenibi-
litat ambiental i incrementar l’adaptació 
mútua entre els sistemes urbans amb la 
natura. Enric Batlle (2014) afirma que “els 
espais oberts, entesos com a xarxa ambi-
ental, haurien de ser la columna vertebral 
del territori metropolità. Els carrers, les 
places i els parcs de les nostres ciutats es 
poden renaturalitzar i connectar amb els 
espais agrícoles i naturals que encara con-
servem. Una nova xarxa d’espais lliures 
que haurà de disposar de totes les con-
nectivitats. (...) Un conjunt d’infraestruc-
tures verdes organitzades com a matriu 
ecològica metropolitana i desenvolupades 
a totes les escales. Un sistema d’espais 
connectats i de paisatges productius molt 
equipats i que defineixin els límits estra-
tègics”.

Així mateix, la productivitat del territori 
és essencial i, per descomptat, els espais 
oberts hi juguen un paper clau. Per tant, 
des del punt de vista de la connectivitat 
ecològica metropolitana en el cas que ens 
ocupa la RMB, Batlle proposa quatre con-
sideracions que permeten la relació entre 
espais oberts i teixits urbans:

• la connectivitat ecològica metropoli-
tana, és a dir, els fluxos ecològics, ha 
de conviure en el mateix espai amb 
la connectivitat social, és a dir, els 
fluxos socials;

Por tanto, a pesar de los esfuerzos de los 
últimos años, hay que seguir avanzando en 
una concepción de los espacios abiertos 
más compleja, basando la idea del SNU en 
los valores ecológicos de los hábitats de 
los diferentes ecosistemas y en el valor 
estratégico que puedan tener, en función de 
si pueden ser corredores ecológicos, sepa-
radores urbanos o zonas de borde urbanas, 
entre otros (Mayor, 2014).

La metrópolis y la conectividad ecoló-
gica, una cuestión de flujos

La conectividad ecológica es un elemento 
clave desde el que podemos transformar el 
territorio para llegar a una mayor sostenibi-
lidad ambiental e incrementar la adaptación 
mutua entre los sistemas urbanos con la 
naturaleza. Enric Batlle (2014) afirma que 
“los espacios abiertos, entendidos como 
red ambiental, deberían ser la columna 
vertebral del territorio metropolitano. Las 
calles, las plazas y los parques de nuestras 
ciudades se pueden renaturalizar y conectar 
con los espacios agrícolas y naturales que 
aún conservamos. Una nueva red de espa-
cios libres que deberá disponer de todas las 
conectividades. (...) Un conjunto de infraes-
tructuras verdes organizadas como matriz 
ecológica metropolitana y desarrolladas en 
todas las escalas. Un sistema de espacios 
conectados y de paisajes productivos muy 
equipados y que definan los límites estraté-
gicos “.

Así mismo, la productividad del territorio es 
esencial y, por supuesto, los espacios abier-
tos juegan un papel clave. Por tanto, desde el 
punto de vista de la conectividad ecológica 
metropolitana en el caso que nos ocupa la 
RMB, Batlle propone cuatro consideracio-
nes que permiten la relación entre espacios 
abiertos y tejidos urbanos:

• la conectividad ecológica metropolita-
na, es decir, los flujos ecológicos, debe 
convivir en el mismo espacio con la 
conectividad social, es decir, los flujos 
sociales;
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• l’actuació sobre les vores com el pro-
jecte més estratègic que podem dur 
a terme i que permetrà que la malla 
funcioni i que els fluxos (ecològics, 
urbans i metropolitans) flueixin;

• fer possible els connectors ecològics 
potencials és, bàsicament, un proble-
ma urbà que cal resoldre (també) des 
de la ciutat; 

• la connectivitat ecològica metropolitana 
s’ha de desenvolupar a totes les escales.

El territori des de l’HAM (habita-
bilitat, activitat i mobilitat) com a 
estructura urbana i territorial

Per projectar canvis en la forma i l’estruc-
tura de la ciutat necessitem entendre el 
sentit d’ordre que cada realitat urbana 
presenta. La configuració de la ciutat 
contemporània és realment complexa, 
difícil de sistematitzar i, per tant, d’ex-
plicar de manera sintètica. Els territoris 
contemporanis tenen múltiples ordres i, 
si és possible, molts desordres; formals, 
estructurals, funcionals, simbòlics.

El sentit d’ordre té a veure amb les 
diferents funcions que l’espai urbà ens 
ha de facilitar i els ordres que cada un de 
nosaltres espera trobar per satisfer en la 
seva vida quotidiana: habitació, serveis, 
orientació i mobilitat, interacció i inter-
canvis, etc. El sentit d’habitabilitat —de 
qui habita una determinada realitat— és 
fonamental per entendre com funciona: 
com són els seus carrers, les seves pla-
ces, és a dir, aquelles peces mínimes del 
llenguatge urbà que són fonamentals per 
abordar la comprensió de qualsevol tipus 
de ciutat: sigui una ciutat de patró ameri-
cà, sigui una ciutat de patró nord europeu 
o sigui una casba musulmana, etc. Enten-
dre la ciutat significa comprendre quines 
són les lògiques que fan que, d’alguna 
manera, el fet urbà i les funcions i ser-
veis que proporciona, siguin possibles.

“Projectar” significa llançar possibles 
imatges de referència que ens permetin 

• la actuación sobre los bordes como el 
proyecto más estratégico que podemos 
llevar a cabo y que permitirá que la malla 
funcione y que los flujos (ecológicos, 
urbanos y metropolitanos) fluyan;

• hacer posible los conectores ecológicos 
potenciales es, básicamente, un proble-
ma urbano que hay que resolver (tam-
bién) desde la ciudad;

• la conectividad ecológica metropolitana 
debe desarrollarse en todas las escalas.

El territorio desde el HAM (habita- 
bilidad, actividad y movilidad) como  
estructura urbana y territorial

Para proyectar cambios en la forma y la es-
tructura de la ciudad necesitamos entender 
el sentido de orden que cada realidad urbana 
presenta. La configuración de la ciudad con-
temporánea es realmente compleja, difícil 
de sistematizar, y por tanto, de explicar de 
forma sintética. Los territorios contempo-
ráneos tienen múltiples órdenes y, si cabe, 
muchos desórdenes; formales, estructura-
les, funcionales, simbólicos.

El sentido de orden tiene que ver con las 
diferentes funciones que el espacio urbano 
nos ha de facilitar y los órdenes que cada 
uno de nosotros espera encontrar para 
satisfacer en su vida cotidiana: habitación, 
servicios, orientación y movilidad, interac-
ción e intercambios, etc. El sentido de habi-
tabilidad —de quien habita una determinada 
realidad— es fundamental para entender 
cómo funciona: cómo son sus calles, sus 
plazas, es decir, aquellas piezas mínimas 
del lenguaje urbano que son fundamentales 
para abordar la comprensión de cualquier 
tipo de ciudad: sea una ciudad de patrón 
americano, sea una ciudad de patrón norte 
europeo o sea una casba musulmana, etc. 
Entender la ciudad significa comprender 
cuales son las lógicas que hacen que, de al-
gún modo, el hecho urbano y las funciones y 
servicios que proporciona, sean posibles.
 
“Proyectar” significa lanzar posibles imáge-
nes de referencia que nos permitan “ges-
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“gestionar transformacions” i proporcio-
nar ordres comprensibles per a l’ús de la 
ciutadania. En aquests moments d’abso-
luta crisi de la ciutat diguem simbiòtica 
amb el seu territori; de la ciutat equili-
brada en termes energètics, ambientals, 
o en el sentit més ampli ecològic, ens 
hem d’enfrontar amb una situació nova. 
Aquesta frase és de Claude Raffestin i ha 
estat extreta d’un llibre magnífic de pai-
satge que us recomano: —Della nostalgia 
del territorio al desiderio di paesaggio. 
El seu llibre ens remet de la nostàlgia del 
territori perdut al desig de noves territo-
rialitats. És a dir, a intentar obrir-se i en-
tendre com són, per què són, qui ho ha fet, 
què incideix en la realitat que vivim i, per 
tant, no comparar patrons —“quina ciutat 
més bella, quin territori més interessant i que 
malament està on estic treballant”—, sinó, 
a l’inrevés, intentar entendre les bones 
lògiques, els bons principis de qualsevol 
realitat territorial.

Quina diferència hi ha entre una planta de 
Nolli de Roma i l’aproximació que en el seu 
moment va realitzar Rem Koolhaas en la 
seva intervenció a Lille? Cap. Són peces 
que, des del punt de vista d’agregació, 
combinen espais, faciliten usos i funci-
ons, creen símbols, organitzen àmbits de 
referència, etc. És a dir fan de la ciutat, 
un conjunt de “coses urbanes” parafrase-
jant Manuel de Solà Morales, que entenia 
que la ciutat no podia ser pensada sense 
la morfologia i les peces que conformen 
situacions que generen llocs i provoquen 
vides urbanes.

En aquesta investigació hem introduït un 
sistema analític per entendre la diversi-
tat de situacions territorials que pre-
senta la realitat metropolitana. Aquest 
sistema proposa l’observació de la ciutat, 
com a realitat espacial i material, i com 
a ecosistema funcional, a partir de tres 
tipus conceptuals que responen a un 
acrònim HAM, que significa habitabilitat, 
activitat, mobilitat.

En efecte, no hi ha una bona ciutat —en 
realitat podem dir també barri o qual-

tionar transformaciones” y proporcionar 
órdenes comprensibles para el uso de la 
ciudadanía. En estos momentos de absoluta 
crisis de la ciudad digamos simbiótica con 
su territorio; de la ciudad equilibrada en 
términos energéticos, ambientales, o en el 
sentido más amplio ecológico, nos tenemos 
que enfrentar con una situación nueva. 
Esta frase es de Claude Raffestin y ha sido 
extraída de un libro magnífico de paisaje 
que os recomiendo: —Della nostalgia del 
territorio al desiderio di paesaggio. Su li-
bro nos remite de la nostalgia del territorio 
perdido al deseo de nuevas territorialida-
des. Es decir, a intentar abrirse y entender 
cómo son, por qué son, quién lo ha hecho, 
qué incide en la realidad que vivimos y, por 
tanto, no comparar patrones —“qué bella 
ciudad, qué interesante territorio y que mal 
está donde estoy trabajando”—, sino, al re-
vés, intentar entender las buenas lógicas, 
los buenos principios de cualquier realidad 
territorial. 

¿Qué diferencia hay entre una planta de 
Nolli de Roma y la aproximación que en 
su momento realizó Rem Koolhaas en su 
intervención en Lille? Ninguna. Son piezas 
que, desde el punto de vista de agregación, 
combinan espacios, facilitan usos y fun-
ciones, crean símbolos, organizan ámbitos 
de referencia, etc. Es decir hacen de la 
ciudad, un conjunto de “cosas urbanas” 
parafraseando a Manuel de Solà Morales, 
que entendía que la ciudad no podía ser 
pensada sin la morfología y las piezas que 
conforman situaciones que generan luga-
res y provocan vidas urbanas. 

En esta investigación hemos introducido un 
sistema analítico para entender la diversi-
dad de situaciones territoriales que presen-
ta la realidad metropolitana. Este sistema 
propone la observación de la ciudad, en 
tanto que realidad espacial y material, y en 
tanto que ecosistema funcional, a partir 
de tres visualizaciones conceptuales que 
responden a un acrónimo HAM, que significa 
habitabilidad, actividad, movilidad. 

En efecto, no hay una buena ciudad —en 
realidad podemos decir también barrio o 
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sevol àmbit urbà— sense una bona 
integració d’aquests tres components: 
habitabilitat, i no estic parlant de models 
residencials; d’activitat, producció, cul-
tura, intercanvi, generació d’idees, etc.; i 
mobilitat no entesa només com transport 
sinó com el conjunt d’accions per al des-
plaçament que realitzem constantment 
entre una situació i una altra mentres 
vivim, en el trànsit on trobem persones, 
fem plaça, organitzem manifestacions, 
establim conflictes, on d’alguna manera 
creixem com Homo vivens a la civitas, a la 
ciutat que facilita.

La condició d’HAM integra l’habitabilitat, 
l’activitat i la mobilitat, necessària per 
viure sosteniblement i factible des del 
punt de vista eficient i saludable, en un 
espai a escala humana —territori de vida 
de les persones d’un barri, d’una ciutat a 
escala humana, un espai de territorialitat 
a escala de la persona—. Territorialitats 
absolutament diverses que no sempre es 
corresponen a la ciutat contínua; i que mos-
tren una heterogeneïtat d’abastos físics 
amb formes urbanes variades —polígons 
d’habitatge massiu al costat d’extensions 
d’urbanitzacions de baixa densitat, en-
trecreuats per infraestructures i barreja 
d’usos metropolitans.

Sobre l’habitabilitat

La sostenibilitat ambiental es basa 
clarament en la reducció del consum de 
recursos i energies necessàries per a 
les noves produccions d’habitatges; en 
el reús dels patrimonis existents abans 
de la generació de nous estocs, i en el 
reciclatge permanent de materials i de 
recursos abans de la produir-ne de nous. 
Voldria afirmar que, des d’aquesta pers-
pectiva, la producció de nous habitatges 
—stricto sensu— no pot anar mai a favor 
de la sostenibilitat perquè suposa sempre 
la reducció de patrimoni ambiental. 

Tanmateix, si considerem els factors de 
qualitat cultural que incorpora qualsevol 

cualquier ámbito urbano—  sin una buena 
integración de estos tres componentes: ha-
bitabilidad, y no estoy hablando de modelos 
residenciales; de actividad, producción, cul-
tura, intercambio, generación de ideas, etc.; y 
movilidad no entendida solo como transpor-
te, sino como el conjunto de acciones para el 
desplazamiento que realizamos constante-
mente entre una y otra situación en nuestro 
vivir, en el tránsito donde encontramos 
personas, hacemos plaza, organizamos mani-
festaciones, establecemos conflictos, donde 
de algún modo crecemos como Homo vivens 
en la civitas en la ciudad que facilita. 

La condición de HAM integra la habitabili-
dad, la actividad y la movilidad, necesaria 
para vivir sosteniblemente y factible desde 
el punto de vista eficiente y saludable, en 
un espacio a escala humana —territorio 
de vida de las personas de un barrio, de 
una ciudad a escala humana, un espacio 
de territorialidad a escala de la persona—. 
Territorialidades absolutamente diversas 
que no siempre se corresponden a la ciudad 
continua; y que muestran una heterogenei-
dad de alcances físicos con formas urbanas 
variadas —polígonos de vivienda masiva jun-
to a extensiones de urbanizaciones de baja 
densidad, entrecruzados por infraestructu-
ras y mezcla de usos metropolitanos—. 

Sobre la habitabilidad

La sostenibilidad ambiental se basa clara-
mente en la reducción del consumo de recur-
sos y energías necesarias para las nuevas 
producciones de viviendas; en el reuso de los 
patrimonios existentes antes de la genera-
ción de nuevos stocks, y el reciclaje perma-
nente de materiales y de recursos antes de  
producir otros nuevos. Quisiera afirmar que, 
desde esta perspectiva, la producción de 
nuevas viviendas —stricto sensu— no puede 
ir nunca a favor de la sostenibilidad porque 
supone siempre la reducción de patrimonio 
ambiental.

Sin embargo, si consideramos los factores 
de calidad cultural que incorpora cualquier 
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acció constructiva: la infraestructuració 
del territori, la construcció d’arquitectu-
res; la producció d’habitatges cal enten-
dre-la, també, com una generació de nous 
recursos (artificials però necessaris) 
per a la vida humana. És des d’aquesta 
perspectiva, ecocentrada en l’home, on 
pren sentit abordar el fascinant repte de 
contribuir a l’habitabilitat de les perso-
nes. La producció d’habitatges, per donar 
resposta al dret bàsic (però no assolit) 
a l’habitatge de qualsevol ciutadà, de la 
seva família i de la seva comunitat, és 
sistemàticament pervertit quan sola-
ment s’aborda com un tema quantitatiu. 
L’habitatge com un producte de consum, 
mercantilizat i reduït a l’expressió d’un 
espai entre parets, esdevé un objecte 
banalitzat i alienador de la societat de 
consum. En aquesta, la vida quotidiana i 
llurs necessitats perden el seu valor axio-
lògic, determinant del sentit i de la forma 
de la llar, per donar lloc a un constructe 
vulgaritzat que pren inclús altres noms, 
curiosament expressió d’una casa mutila-
da (el “pis” en l’argot popular, el “sostre” 
de les solucions habitacionals dels països 
en desenvolupament  per  citar-ne alguns 
de prou evidents). Les paraules diabò-
liques i de biaix significatives que hom 
usa per anomenar un habitatge (“quarto”, 
“pis”, “sostre”…) identifiquen clarament 
com, i fins a quins nivells, se n’ha perver-
tit el sentit, però, sobretot, en què acaben 
molts dels més insalubres i mal anome-
nats habitatges.

 Els “habitages sostenibles de l’habitar” 
són una altra cosa. En pensar, produir i 
usar-los, no solament es busca no generar 
residus ni malbaratar capital natural, sinó 
que es cerca el valor afegit amb l’augment 
del capital cultural que significa crear 
habitatges eficients, funcionals, confor- 
tables i bonics, tant a partir de la qualitat 
de les tipologies, com de les formes de 
diversificació en la seva agregació i confi-
guració de les illes veïnals.

Les raons de l’arquitectura parteixen 
des del primer aixopluc. La història del 

acción constructiva: la infraestructuración 
del territorio, la construcción de arquitec-
turas; la producción de viviendas hay que 
entenderla, también, como una generación 
de nuevos recursos (artificiales pero nece-
sarios) para la vida humana. Es desde esta 
perspectiva, ecocentrada en el hombre, 
donde toma sentido abordar el fascinante 
reto de contribuir a la habitabilidad de 
las personas. La producción de viviendas, 
para dar respuesta al derecho básico (pero 
no alcanzado) a la vivienda de cualquier 
ciudadano, de su familia y de su comunidad, 
es sistemáticamente pervertido cuando 
solo se aborda como un tema cuantitativo. 
La vivienda como un producto de consumo, 
mercantilizado y reducido a la expresión 
de un espacio entre paredes, se convierte 
en un objeto banalizado y alienador de 
la sociedad de consumo. En esta, la vida 
cotidiana y sus necesidades pierden su 
valor axiológico, determinante del sentido 
y de la forma del hogar, para dar lugar a un 
constructo vulgarizado que toma incluso 
otros nombres, curiosamente expresión 
de una casa mutilada (el “piso” en el argot 
popular, el “techo” de las soluciones 
habitacionales de los países en desarrollo 
por citar algunos bastante evidentes). 
Las palabras diabólicas y sesgadamente 
significativas que se usan para denominar 
una vivienda (“cuarto”, “piso”, “techo”...) 
identifican claramente cómo, y hasta qué 
niveles, se ha pervertido su sentido, pero, 
sobre todo, en qué terminan muchas de las 
más insalubres y mal llamadas viviendas.

 Las “viviendas sostenibles del habitar”, 
son otra cosa. Al pensar, producir y usar-
las, no solo se busca no generar residuos 
ni derrochar capital natural, sino que se 
busca el valor añadido con el aumento del 
capital cultural que significa crear vivien-
das eficientes, funcionales, confortables y 
bonitas, tanto a partir de la calidad de las 
tipologías, como de las formas de diversifi-
cación en su agregación y configuración de 
las manzanas vecinales.

Las razones de la arquitectura parten desde 
el primer cobijo. La historia del mundo como 
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món com a història d’històries té, en la 
història de l’habitar, segurament, el camp 
de recerca més meravellós i controvertit 
alhora. Des de les albors de la humanitat, 
des de l’aixopluc primari i primigeni fins a 
les formes més desenvolupades 
de cases intel·ligents, l’hàbitat és el  
moll de la cultura antropocèntrica des 
d’on ubicar-se en el món, des de l’entorn 
més íntim i domèstic, i des d’on contruir la 
relació i comprensió de la ciutat; i esdeve-
nir ciutadans. La marginalitat social, causa 
i efecte de la incapacitat de viure digna-
ment, provoca la crisi habitacional,  
i l’espai resultant esdevé un lloc on per-
noctar, un refugi “tuguritzat”, insalubre,  
un infrahabitatge en el millor dels  
casos.

Només cal revisar els informes nacionals 
i internacionals que esbudellen l’estat 
de l’habitatge al món per adonar-se de 
la permanent situació deficitària, de la 
inequitat en les ofertes habitacionals, i 
de l’extrema vulgaritat amb què la gran 
majoria de produccions privades aborden 
el tema de l’habitatge.  

Un habitatge digne ho és en tant que for-
ma part d’una arquitectura digna integral 
que abraça des de la casa fins al barri, 
a la ciutat i a un territori digne. L’arqui-
tectura de l’habitar comença doncs en el 
primer entorn de cada persona —l’íntim— i  
s’estén a l’entramat d’espais compartits 
constituïts per l’espai públic i l’espai 
col·lectiu. Les arquitectures d’aquests 
espais infinits condicionen i determinen 
les relacions de l’individu amb cadascuna, 
i entre elles. El grau d’assemblatge entre 
els individus i les arquitectures acaben 
determinant la qualitat de l’habitar, fins al 
punt que, psicològicament, l’entorn serà 

historia de historias tiene, en la historia del 
habitar, seguramente, el más maravilloso 
y controvertido campo de investigación. 
Desde los albores de la humanidad, desde 
el cobijo primario y primigenio hasta las 
formas más desarrolladas de casas inteli-
gentes, el hábitat es el meollo de la cultura 
antropocéntrica desde donde ubicarse en el 
mundo, desde el entorno más íntimo y do-
méstico, y desde donde construir la relación 
y comprensión de la ciudad; y convertirse en 
ciudadanos. La marginalidad social, causa 
y efecto de la incapacidad de vivir digna-
mente, provoca la crisis habitacional, y el 
espacio resultante se convierte en un lugar 
donde pernoctar, un refugio “tugurizado”, 
insalubre, una infravivienda en el mejor de 
los casos.

Solo hay que revisar los informes nacionales 
e internacionales que destripan el estado de 
la vivienda en el mundo para darse cuenta  
de la permanente situación deficitaria, de 
la inequidad en las ofertas habitacionales, 
y de la extrema vulgaridad con que la gran 
mayoría de producciones privadas abordan 
el tema de la vivienda.

Una vivienda digna lo es en tanto que forma 
parte de una arquitectura digna integral 
que abarca desde la casa hasta el barrio, la 
ciudad y un territorio digno. La arquitectu-
ra del habitar comienza pues en el primer 
entorno de cada persona —el íntimo— y se 
extiende al entramado de espacios compar-
tidos constituidos por el espacio público y el 
espacio colectivo. Las arquitecturas de estos 
espacios infinitos condicionan y determinan 
las relaciones del individuo con cada una, y 
entre ellas. El grado de ensamblaje entre los 
individuos y las arquitecturas acaban deter-
minando la calidad del habitar, hasta el punto 
de que, psicológicamente, el entorno será 

Si la naturaleza fuera perfecta, no habría hecho falta la arqui-
tectura... Las construcciones de viviendas facilitan el habitar, 
pero no todas se convierten en arquitectura ni crean buena 
habitabilidad.
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causa i efecte a la vegada de les admira-
cions més profundes i dels rebutjos més 
destructius. Només una arquitectura de 
qualitat pot produir un bon hàbitat.

Recollit en moltes constitucions, el dret a 
l’habitatge digne és quasi un dret uni-
versal. Tanmateix el problema de l’accés 
a l’habitatge és un repte planetari que 
afecta milions de persones i marca les 
desigualtats socials més determinants de 
la pobresa social.

El problema de l’habitatge s’ha de formu-
lar sempre des de la gestió de l’habita-
bilitat i, en conseqüència ha de plantejar 
el tema des d’una òptica integral que 
va des de les tipologies de l’habitatge i 
els patrons residencials dels conjunts 
habitacionals, fins a la ciutat com a gran 
comunitats de veïns i confederació de 
barris. Una concepció on cada ‘habitatge’ 
és la peça bàsica que, per iteració fractal 
o organitzada, produeix barris articulats 
entre si en la conformació d’una gran 
conjunció de peces: la ciutat, complexa, 
variada i multiforme. 

La sostenibilitat ambiental entesa, doncs, 
com un equivalent a l’equitat social, exi-
geix una regularitat del procés productiu 
i de gestió de l’habitatge, “fent prevaldre 
el dret a l’habitatge i la funció social de 
la propietat, al negoci immobiliari i al 
caràcter de dinamitzador de l’economia 
que té el sector de la construcció, mitjan-
çant la intervenció per part dels governs”. 
Enfront les mesures exclusivament 
assistencialistes i de remei cal, doncs, 
una decidida política d’equitat social que, 
com recorden i reclamen els moviments 
socials actius en una nova manera d’en-
tendre el projecte de l’habitatge, permeti 
“Invertir radicalment el procés de pèrdua 
de poder adquisitiu, eradicar la margi-
nació i la pobresa, incentivar el treball i 
l’economia social solidària” . Intervenir en 
el mercat és un dels reptes fonamentals 
per canviar les lògiques de producció ba-
sades en el consum, per unes renovades 
lògiques basades en el servei.

causa y efecto a la vez de las admiraciones 
más profundas y los rechazos más destructi-
vos. Solo una arquitectura de calidad puede 
producir un buen hábitat.

Recogido en muchas constituciones, el de-
recho a la vivienda digna es casi un derecho 
universal. Sin embargo el problema del 
acceso a la vivienda es un reto planetario que 
afecta a millones de personas y marca las 
desigualdades sociales más determinantes 
de la pobreza social.

El problema de la vivienda se formulará 
siempre desde la gestión de la habitabi-
lidad y, en consecuencia, debe plantear 
el tema desde una óptica integral que va 
desde las tipologías de la vivienda y los 
patrones residenciales de los conjuntos 
habitacionales, hasta la ciudad como gran 
comunidad de vecinos y confederación 
de barrios. Una concepción donde cada 
vivienda es la pieza básica que, por itera-
ción fractal u organizada, produce barrios 
articulados entre sí en la conformación de 
una gran conjunción de piezas: la ciudad, 
compleja, variada y multiforme.

La sostenibilidad ambiental entendida, pues, 
como un equivalente a la equidad social, exi-
ge una regularidad del proceso productivo y 
de gestión de la vivienda, “haciendo prevale-
cer el derecho a la vivienda y la función social 
de la propiedad, el negocio inmobiliario y el 
carácter de dinamizador de la economía que 
tiene el sector de la construcción, mediante 
la intervención por parte de los gobier-
nos”. Frente a las medidas exclusivamente 
asistencialistas y de remedio hay, pues, una 
decidida política de equidad social que, como 
recuerdan y reclaman los movimientos socia-
les activos en una nueva manera de entender 
el proyecto de la vivienda, permita “Invertir 
radicalmente el proceso de pérdida de poder 
adquisitivo, erradicar la marginación y la 
pobreza, incentivar el trabajo y la economía 
social solidaria”. Intervenir en el mercado es 
uno de los retos fundamentales para cambiar 
las lógicas de producción basadas en el con-
sumo, por unas renovadas lógicas basadas en 
el servicio.
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Dins el terme genèric d’“habitant”, i bai-
xant d’escala en la seva categorització, 
podem considerar-ne una varietat amplís-
sima entre els quals, una societat avan-
çada ha de ser especialment sensible als 
joves, a la gent gran, als immigrants, a les 
persones amb condicionaments socials 
problemàtics, als que tenen dificultats 
per accedir a un habitatge i que viuen (en-
cara avui en dia i més enllà de països en 
vies de desenvolupament) a casa nostra 
en barraques, infrahabitatges, edificis en 
runa, o en habitages que no donen res-
posta adequada a llurs necessitats; o a 
aquells que no disposen d’habitatge. 

L’habitatge, doncs, ha de ser concebut 
com un servei que cal gestionar com a 
procés i no com a producte. Per ser soste-
nible hauria de ser considerat com l’aigua, 
un bé reciclable i d’ús compartit per les 
generacions successives que l’habitaran 
i, per tant, se li hauria de sostreure el 
valor de canvi  que el determina en les 
societats capitalistes i liberals per, si 
més no, acotar els excessos que provoca 
la seva consideració com a valor especu-
latiu. Una proposta certament vehement 
i tal vegada ingènua, però no impossible, 
si considerem que es pot aconseguir un 
progressiu augment del parc d’habitatges 
protegits amb les distintes modalitats i 
règims públics, que assegurin, en el pro-
cés de desplaçament correlatiu d’usuaris 
que milloren d’habitatge i que es coneix 
amb el nom de filtering, un estoc  
nombrós d’oferta variada, accessible i 
diversificada.

En conseqüència, els factors, que condicio-
nen el desenvolupament normal del mercat 
de l’habitatge, i que es poden classificar en 
els següents quatre grans blocs, necessiten 
renovades postures dels distints agents 
que configuren l’entramat social:

1. La política econòmica, que pel que fa 
a la “Política monetària i de regulació del 
sistema financer en general” ha d’esta-
blir el llindar en què s’han de moure els 
costos de l’habitatge i l’adequació dels 

Dentro del término genérico de “habitante”, 
y bajando de escala en la categorización del 
mismo, podemos considerar una variedad 
amplísima de los mismos entre los cuales, 
una sociedad avanzada debe ser especial-
mente sensible a los jóvenes, a los ancia-
nos, a los inmigrantes, a las personas con 
condicionamientos sociales problemáticos, 
los que tienen dificultades para acceder a 
una vivienda y que viven (todavía hoy en día 
y más allá de países en vías de desarrollo) 
en nuestro país en barracas, infraviviendas, 
edificios en escombros, o en viviendas que 
no dan respuesta adecuada a sus necesida-
des; o aquellos que no disponen de vivienda. 

La vivienda, pues, debe ser concebida co- 
mo un servicio que hay que gestionar como 
proceso y no como producto. Para ser 
sostenible debería ser considerada como 
el agua, un bien reciclable y de uso compar-
tido por las generaciones sucesivas que la 
habitarán y, por tanto, se le debería sus-
traer el valor de cambio que la determina 
en las sociedades capitalistas y liberales 
para, al menos, acotar los excesos que pro-
voca su consideración como valor especu-
lativo. Una propuesta ciertamente vehe-
mente y tal vez ingenua, pero no imposible, 
si consideramos que se puede conseguir un 
progresivo aumento del parque de vivien-
das protegidas con las distintas modalida-
des y regímenes públicos, que aseguren, en 
el proceso de desplazamiento correlativo 
de usuarios que mejoran de vivienda y que 
se conoce con el nombre de filtering, un 
stock numeroso de oferta variada, accesi-
ble y diversificada.

En consecuencia, los factores que condicio-
nan el desarrollo normal del mercado de la 
vivienda, y que se pueden clasificar en los 
siguientes cuatro grandes bloques, necesitan 
renovadas posturas de los distintos agentes 
que configuran el entramado social: 

1. La política económica, que en cuanto a la 
“Política monetaria y de regulación del siste-
ma financiero en general, ha de establecer el 
umbral en que se deben mover los costes de 
la vivienda y la adecuación de los créditos e 
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crèdits i incentius per l’accés als distints 
tipus d’habitatge tutelat o protegit; inci-
dint de manera innovadora en la regula-
ció del mercat lliure aproximant els preus 
a les taxacions cadastrals corresponents. 
Una ‘Política fiscal lligada a l’habitatge’ 
que reguli les transaccions intervenint 
sobre les plusvàlues de manera eficient i 
a cost real de la imputació impositiva. 

2. La política de lloguers, en què ha de 
primar la regulació dels preus abusius 
mitjançant un estoc públic de regulació i 
ha d’estar dotada d’ajudes suficients pels 
diversos vectors socials.

3. La política urbanística i del sòl, que ha 
de preveure la regeneració de ‘patrimoni 
públic de sòl’ per tal de regular el mercat 
amb la posada a disposició del procés 
urbanitzador o de transformació urbana, 
el sòl suficient i necessari per a l’estabi-
lització de l’oferta i la demanda, evitant la 
retenció privada de sòl o les operacions 
especulatives de mercat.

4. La política d’habitatge, que inclou:  la 
creació de l’estoc suficient per atendre la 
demanda d’ habitatges de protecció ofi-
cial (HPO), equilibrant i compatibilitzant 
l’oferta de promoció privada, plantejant 
els programes adequats d’ajudes asso-
ciades;  i una decidida i potent producció 
d’habitatge de promoció pública com a 
garant de les polítiques més decidides de 
construcció social de l’hàbitat.

Enfront dels desajustos que es produ-
eixen entre els distints factors i que 
acaben dibuixant una realitat precària 
pel que fa a la resolució de les necessi-
tats d’habitatges, hom creu, doncs, que 
l’equació positiva està en l’articulació de 
mesures amb relació a la funció social de 
l’habitatge, al control de preus, a la par-
ticipació pública en la gestió del mercat 
immobiliari, i en l’establiment de mesures 
i polítiques fiscals que en qualsevol cas 
serveixin per reciclar plusvàlues genera-
des que han de repercutir en una major 
acció pública en aquest camp.

incentivos para el acceso a los distintos tipos 
de vivienda tutelada o protegida; incidiendo 
de manera novedosa en la regulación del 
mercado libre aproximando los precios en 
las tasaciones catastrales correspondientes. 
Una ‘Política fiscal ligada a la vivienda’ que 
regule las transacciones interviniendo sobre 
las plusvalías de manera eficiente y en coste 
real de la imputación impositiva.

2. La política de alquileres, que debe estar 
primada por la regulación de los precios 
abusivos mediante un stock público de regu-
lación y dotada de ayudas suficientes por los 
diversos vectores sociales.

3. La política urbanística y del suelo, que 
debe contemplar la regeneración de ‘patri-
monio público de suelo’ para regular el mer-
cado con la puesta a disposición del proceso 
urbanizador o de transformación urbana, el 
suelo suficiente y necesario para la estabili-
zación de la oferta y la demanda, evitando la 
retención privada de suelo o las operaciones 
especulativas de mercado.

4. La política de vivienda, que incluye: la 
creación del stock suficiente para atender la 
demanda de viviendas de protección oficial 
(VPO), equilibrando y compatibilizando la 
oferta de promoción privada, planteando 
los programas adecuados de ayudas asocia-
das; y una decidida y potente producción de 
vivienda de promoción pública como garante 
de las políticas más decididas de construc-
ción social del hábitat.

Frente a los desajustes que se producen 
entre los distintos factores y que acaban 
dibujando una realidad precaria en cuan-
to a la resolución de las necesidades de 
viviendas, se cree, pues, que la ecuación 
positiva está en la articulación de medidas 
con relación a la función social de la vivien-
da, al control de precios, a la participación 
pública en la gestión del mercado inmobi-
liario, y en el establecimiento de medidas 
y políticas fiscales que en cualquier caso 
sirvan para reciclar plusvalías generadas 
que repercutirán en una mayor acción 
pública en este campo.
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L’habitabilitat demana una nova genera-
ció d’espais, tant pel que fa a l’activitat 
principal d’habitatge com a l’econòmica, 
com als aspectes socials, territorials, 
mediambientals, paisatgístics, energètics 
i de gestió i conservació, per una bona 
habitabilitat urbana en contacte al més 
proper possible al medi natural del seu 
entorn. Hem d’esperar que les ARE tinguin 
un acurat disseny per l’habitabilitat dels 
edificis, la urbanització i els espais lliures, 
que permetin assolir nous llindars de 
qualitat en les condicions de vida, l’estí-
mul i motivació en les millors condicions 
en el treball, i alhora reduir l’estrès físic i 
psicològic dels ciutadans. Així, els punts 
clau de les noves àrees han de garantir 
tres principis bàsics:

Diversitat, entesa com un principi bàsic 
de qualsevol ecosistema.
Identitat, entesa com un principi bàsic de 
qualsevol assentament.
Sostenibilitat, entesa com un principi 
bàsic de qualsevol desenvolupament.
Les noves àrees han de basar-se en bones 
arquitectures residencials, que disposin 
de bones varietats d’habitatges, plante-
jats des del principi de flexibilitat en la 
distribució d’espais, per enriquir l’habi-
tabilitat; en ‘solars ben urbanitzats’ que 
conformen ‘teixits urbans’ diversificats, 
ben articulats amb el territori i els siste-
mes naturals, en  ‘àmbits ben planificats’ 
socialment, econòmicament i espacial-
ment. 

Per això, podem establir les directrius i 
mesures següents:

a) Programàtiques: 

a.1. Diversificació i “mixticitat” dels 
programes habitacionals per afavorir 
la integració i la interacció social i 
l’habitabilitat en la diversitat cívica.

a.2. Mescla d’usos de l’habitatge amb 
altres espais d’equipament, dotació, 
serveis i producció econòmica.

La habitabilidad pide una nueva generación 
de espacios, tanto en cuanto a la actividad 
principal de vivienda como la económica, 
como a los aspectos sociales, territoriales 
medioambientales, paisajísticos, energé-
ticos y de gestión y conservación, por una 
buena habitabilidad urbana en contacto lo 
más cercano posible al medio natural de 
su entorno. Debemos esperar que las ARE 
tengan un cuidado diseño para la habitabili-
dad de los edificios, la urbanización y los es-
pacios libres, que permitan alcanzar nuevos 
umbrales de calidad en las condiciones de 
vida, el estímulo y motivación en las mejores 
condiciones en el trabajo, y al mismo tiempo 
reducir el estrés físico y psicológico de los 
ciudadanos. Así, los puntos clave de las nue-
vas áreas deben garantizar tres principios 
básicos:

Diversidad, entendida como un principio 
básico de cualquier ecosistema.
Identidad, entendida como un principio bási-
co de cualquier asentamiento.
Sostenibilidad, entendida como un principio 
básico de cualquier desarrollo.
Las nuevas áreas deben basarse en buenas 
arquitecturas residenciales, que dispongan 
de buenas variedades de viviendas, plantea-
dos desde el principio de flexibilidad en la 
distribución de espacios, para enriquecer la 
habitabilidad; en ‘solares bien urbanizados’ 
que conforman ‘tejidos urbanos’ diversifica-
dos, bien articulados con el territorio y los 
sistemas naturales, en ámbitos bien planifi-
cados social, económica y espacialmente.

Por ello, podemos establecer las directrices 
y medidas:

a) Programáticas:

a.1. Diversificación y “mixticidad” de los 
programas habitacionales para favore-
cer la integración y la interacción social y 
la habitabilidad en la diversidad cívica.

a.2. Mezcla de usos de la vivienda con otros 
espacios de equipamiento, dotación, 
servicios y producción económica.
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a.3. Emplaçant adequadament les noves 
àrees, en posicions estratègiques, 
amb patrons d’ordenació segons els 
territoris i ciutats on s’implantin:

• el reforçament de l’estructura urbana 
existent,  per aprofitar la inversió de 
capital fix desenvolupada;

• l’aprofitament de les condicions de 
centralitat derivades de l’accessibili-
tat del transport públic (Transported 
Oriented Developments);

• l’extensió de trames existents, ar-
ticulant-s’hi a partir de nous espais 
públics i equipats que actuïn com a 
nous eixos i frontisses urbanes; 

• el desenvolupament d’àmbits terri-
torials específics on cal aplicar les 
polítiques de creixement potenciat 
derivades del programa de planeja-
ment territorial;

• l’engrandiment de nuclis i polaritats 
urbanes pròxims a infraestructures 
territorials de primer nivell (aero-
ports, ports, estacions i hubs inter-
modals...);

• la potenciació de nodes territorials 
de nova creació per fer ciutat a l’em-
para del projecte de Sectors d’Activi-
tat Econòmica Estratègica (SAE).

a.4. Fixar els objectius que regiran el 
model i les directrius d’ordenació que 
prefiguren un patró morfològic (di-
mensions espacials) i un teixit barrial 
(dimensions cíviques):  

• com ha de ser, on ha d’estar, com s’ha 
de gestionar la seva execució i el seu 
posterior manteniment mitjançant una 
definició precisa del tipus d’Àrea Resi-
dencial, en funció del programa d’usos i 
activitats predominants, compatibles i 
incompatibles;

• determinació de la localització, el 
model de sòl, l’ordenació, la urbanit-
zació, els estàndards de projecte i les 
arquitectures previsibles; 

a.3. Emplazando adecuadamente las nuevas 
áreas, en posiciones estratégicas, con 
patrones de ordenación según los terri-
torios y ciudades donde se implanten:

• el refuerzo de la estructura urbana 
existente, para aprovechar la inversión 
de capital fijo desarrollada;

•  el aprovechamiento de las condiciones 
de centralidad derivadas de la accesibili-
dad del transporte público (Transported 
Oriented Developments);

•  la extensión de tramas existentes, arti-
culándose a partir de nuevos espacios 
públicos y equipados que actúen como 
nuevos ejes y bisagras urbanas;

•  el desarrollo de ámbitos territoriales 
específicos donde hay que aplicar las 
políticas de crecimiento potenciado 
derivadas del programa de planeamiento 
territorial;

•  el engrandecimiento de núcleos y 
polaridades urbanas próximos a infraes-
tructuras territoriales de primer nivel 
(aeropuertos, puertos, estaciones y hubs 
intermodales...);

•  la potenciación de nodos territoriales 
de nueva creación para hacer ciudad al 
amparo del proyecto de Sectores de 
Actividad Económica Estratégica (SAE).

a.4. Fijar los objetivos que regirán el 
modelo y las directrices de ordenación 
que prefiguran un patrón morfológico 
(dimensiones espaciales) y un tejido 
barrial (dimensiones cívicas):

• cómo debe ser, dónde debe estar, cómo 
se ha de gestionar su ejecución y su 
posterior mantenimiento mediante una 
definición precisa del tipo de Área Resi-
dencial, en función del programa de usos 
y actividades predominantes, compati-
bles e incompatibles;

• determinación de la localización, el mo-
delo de suelo, la ordenación, la urbani-
zación, los estándares de proyecto y las 
arquitecturas previsibles;
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• determinació del procés de planifica-
ció i del procés d’execució;  

• determinació de l’abast de la conser-
vació, de la generació de recursos i de 
l’òrgan que pot gestionar el procés.

b) Projectuals: 

b.1. Diversificació i “mixticitat” tipològi-
ca dels habitatges i l’espai comunitari 
per una riquesa espacial del teixit 
urbà.

b.2. Densitat d’habitatges i d’activitats 
compatibles adequada per donar res-
posta espacial a les demandes socials 
segons els distints àmbits funcionals 
de Catalunya.

b.3. Incorporar sòl amb bones infraes-
tructures i urbanitzat amb una bona 
estructura d’ús i funcionalitat per 
permetre l’adaptabilitat a les deman-
des d’habitatge i llur articulació amb 
les activitats industrials, terciària, 
comercial i logística; i amb un ‘pack’ 
d’equipaments, dotacions, serveis 
d’altes prestacions: banda ampla, In-
ternet, GPS, RFID, hotels, restaurants, 
oficines, gestories, serveis financers, 
aules de formació, transitaris, tallers, 
comerços, vigilància, manteniment.

b.4. Han de tenir una estructura de viali-
tat i d’illes que permeti la versatilitat 
de formes de parcel·lació, per acollir 
la varietat de les demandes actuals, i, 
si escau, en el temps la seva recicla-
bilitat.

b.5. Un acurat disseny per a l’habitabili-
tat dels edificis, la urbanització i els 
espais lliures, que permetin assolir 
nous llindars de qualitat en les condi-
cions de vida, l’estímul i motivació en 
les millors condicions en el treball, i 
alhora reduir l’estrès físic i psicològic 
dels ciutadans.

• determinación del proceso de planifica-
ción y del proceso de ejecución;

• determinación del alcance de la con-
servación, de la generación de recursos 
y del órgano que puede gestionar el 
proceso.

b) Proyectuales:

b.1. Diversificación y “mixticidad” tipológica 
de las viviendas y el espacio comunita-
rio para una riqueza espacial del tejido 
urbano.

b.2. Densidad de viviendas y de actividades 
compatibles adecuada para dar res-
puesta espacial a las demandas sociales 
según los distintos ámbitos funcionales 
de Cataluña.

b.3. Incorporar suelo con buenas infraes-
tructuras y urbanizado con una buena 
estructura de uso y funcionalidad para 
permitir la adaptabilidad a las deman-
das de vivienda y su articulación con 
las actividades industriales, terciaria, 
comercial y logística; y con un pack de 
equipamientos, dotaciones, servicios de 
altas prestaciones: banda ancha, Inter-
net, GPS, RFID, hoteles, restaurantes, 
oficinas, gestorías, servicios financieros, 
aulas de formación, transitarios, talleres, 
comercios, vigilancia, mantenimiento.

b.4. Deben tener una estructura de 
vialidad y de manzanas que permita 
la versatilidad de formas de parce-
lación, para acoger la variedad de las 
demandas actuales, y, en su caso en el 
tiempo su reciclabilidad.

b.5. Un cuidadoso diseño para la habitabili-
dad de los edificios, la urbanización y los 
espacios libres, que permitan alcanzar 
nuevos umbrales de calidad en las condi-
ciones de vida, el estímulo y motivación 
en las mejores condiciones en el trabajo, 
y a la vez reducir el estrés físico y psico-
lógico de los ciudadanos.
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b.6. Una atenció al disseny i al projecte 
del paisatge urbà com a lloc privile-
giat de les reaccions socials i de la 
cultura urbana, basat en el carrer, la 
plaça, el jardí de proximitat, el parc, 
els espais arbrats i les noves formes 
dels espais oberts contemporanis, 
incorporant el valor afegit de les qua-
litats paisatgístiques i patrimonials 
de la ciutat i el territori.

c) Econòmiques:

c.1. Adequació a les noves sol·licitacions 
del mercat de l’habitatge, per incidir 
des de les polítiques públiques a donar 
resposta a l’exigència social i al dret a 
l’habitatge, compatibles amb les capa-
citats de les diverses economies fami-
liars, i coherents amb el marc legislatiu 
que preveu l’accés a l’habitatge des de 
diverses modalitats.

c.2. En el desenvolupament de les àrees 
residencials cal anticipar-se als esde-
veniments que les determinaran i, en 
conseqüència, programar-les adequa-
dament, i per tant:

• analitzar tots els condicionants 
socials, econòmics, territorials, de 
mobilitat, ambientals i paisatgístics 
que poden determinar-ne la viabilitat 
econòmica, i al mateix temps avançar 
en l’aplicació dels principis de l’ecolo-
gia urbana;

• analitzar, interpretar i valorar 
aquests condicionants mitjançant 
eines rigoroses de diagnosi i síntesi: 
anàlisi del medi receptor, anàlisi terri-
torial de la localització, previsió sobre 
els espais de serveis i equipaments, 
estudi sobre la mobilitat, condicio-
nants ambientals, anàlisi i valoració 
del paisatge, estudi socioeconòmic, 
estudi previ d’ordenació, estudi de 
mercat, estudi de viabilitat econòmi-
ca, implantant un sistema de control 
de qualitat basat en l’Avaluació Ambi-
ental Estratègica.

b.6. Una atención al diseño y al proyecto del 
paisaje urbano como lugar privilegiado 
de las reacciones sociales y de la cultu-
ra urbana, basado en la calle, la plaza, 
el jardín de proximidad, el parque, los 
espacios arbolados y las nuevas formas 
de espacios abiertos contemporáneos, 
incorporando el valor añadido de las 
cualidades paisajísticas y patrimoniales 
de la ciudad y el territorio.

c) Económicas:

c.1. Adecuación a las nuevas solicitaciones 
del mercado de la vivienda, para incidir 
desde las políticas públicas a dar res-
puesta a la exigencia social y el derecho a 
la vivienda, compatibles con las capaci-
dades de las diversas economías familia-
res, y coherentes con el marco legislativo 
que prevé el acceso a la vivienda desde 
diversas modalidades.

c.2. En el desarrollo de las áreas residen-
ciales es necesario anticiparse a los 
acontecimientos que las determinarán 
y, en consecuencia, programar adecua-
damente, y por lo tanto:

• analizar todos los condicionantes 
sociales, económicos, territoriales, de 
movilidad, ambientales y paisajísticos 
que pueden determinar su viabilidad eco-
nómica, y al mismo tiempo avanzar en la 
aplicación de los principios de la ecología 
urbana;

• analizar, interpretar y valorar estos 
condicionantes mediante herramien-
tas rigurosas de diagnosis y síntesis: 
análisis del medio receptor, análisis 
territorial de la localización, previsión 
sobre los espacios de servicios y equi-
pamientos, estudio sobre la movilidad, 
condicionantes ambientales, análisis  
y valoración del paisaje, estudio 
socioeconómico, estudio previo de or-
denación, estudio de mercado, estudio 
de viabilidad económica, implantan-
do un sistema de control de calidad 
basado en la Evaluación Ambiental 
Estratégica.
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d) Ambientals:

d.1. Han de constituir una nova generació 
d’espais tant pel que fa a l’activitat 
principal d’habitatge com a l’econò-
mica, com als aspectes socials, terri-
torials, mediambientals, paisatgístics, 
energètics i de gestió i conservació, 
per a una bona habitabilitat urbana en 
contacte al més proper possible amb 
la natura i els sistemes agraris dels 
nostres territoris.

d.2. Una bona integració i encaix ter-
ritorial definida per la qualitat 
paisatgística de l’arquitectura i la 
urbanització previstes, així com una  
excel·lent previsió de mesures per 
la qualitat ambiental des del punt de 
vista ecològic, evitant la generació de 
petjada ecològica, fins i tot  preveient 
la millora d’implantació.

d.3. Una acurada planificació de la mobi-
litat per generar una bona accessibi-
litat, minimitzar els desplaçaments i 
evitar-ne els impactes negatius; mit-
jançant la racionalització dels despla-
çaments entre el domicili i el centre 
de treball, per fer efectiu l’objectiu 
d’eficiència energètica i reducció de la 
contaminació.

d.4. Implementar l’ús del transport 
públic per l’accessibilitat a les àrees 
residencials en àmbits territorials 
ben servits, adaptant la freqüència i 
horaris; integrant  la xarxa de trans-
port públic dins el sistema intermodal 
de transport; optimitzant la localit-
zació dels intercanviadors, establint 
prioritats dels vehicles de transport 
col·lectiu en el disseny de les xarxes 
viàries.

e) De gestió:

La gestió de nous barris com els que es 
proposen necessita preveure la figura 
d’un Ens Gestor que es cuidi de la gestió 
integral de la qualitat del barri. Aquest 

d) Ambientales:

d.1. Deben constituir una nueva genera-
ción de espacios tanto en cuanto a la 
actividad principal de vivienda como la 
económica, como a los aspectos socia-
les, territoriales, medioambientales, 
paisajísticos, energéticos y de gestión y 
conservación, para una buena habitabi-
lidad urbana en contacto lo más cercano 
posible con la naturaleza y los sistemas 
agrarios de nuestros territorios.

d.2. Una buena integración y encaje terri-
torial definida por la calidad paisajísti-
ca de la arquitectura y la urbanización 
previstas, así como una excelente 
previsión de medidas para la calidad 
ambiental desde el punto de vista eco-
lógico, evitando la generación de huella 
ecológica, incluso previendo la mejora 
de implantación.

d.3. Una cuidadosa planificación de la movi-
lidad para generar una buena accesibi-
lidad, minimizar los desplazamientos y 
evitar sus impactos negativos; mediante 
la racionalización de los desplazamien-
tos entre el domicilio y el centro de 
trabajo, para hacer efectivo el objetivo 
de eficiencia energética y reducción de la 
contaminación.

d.4. Implementar el uso del transporte 
público para la accesibilidad a las áreas 
residenciales en ámbitos territoriales 
bien servidos, adaptando la frecuencia y 
horarios; integrando la red de transporte 
público dentro del sistema intermodal de 
transporte; optimizando la localización 
de los intercambiadores, estableciendo 
prioridades de los vehículos de trans-
porte colectivo en el diseño de las redes 
viarias.

e) De gestión:

La gestión de nuevos barrios como los que 
se proponen necesita prever la figura de un 
Ente Gestor que se cuide de la gestión inte-
gral de la calidad del barrio. Este debe dirigir 
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ha de dirigir la programació, el control del 
Planejament urbanístic i de la mobilitat, la 
implementació de propostes de qualitat 
en els àmbits ambientals i paisatgístics i 
en els projectes d’execució de la urbanit-
zació. Per això, crec que els Ens Gestors 
han de comptar amb capacitat de repre-
sentació, interlocució i negociació amb les 
administracions públiques i els diversos 
agents econòmics i socials. Cal potenciar 
accions conjuntes amb les entitats i admi-
nistracions implicades per aconseguir una 
gestió proactiva i eficient de les infra-
estructures i dels serveis, que permeti 
generar recursos per al manteniment i la 
conservació.

Sobre la mobilitat

La mobilitat eficient de les persones en 
una regió metropolitana és  una mena de 
calidoscopi que ha de resoldre els múlti-
ples desplaçaments. Tant els individuals 
(personal rapid transit) com els col·lec-
tius que es poden racionalitzar en trans-
port col·lectiu. 

Sobre les motivacions i els viatges que es 
realitzen; les fenomenologies i les experi-
ències en el moviment, hem de fonamen-
tar una renovada visió dels problemes de 
la mobilitat. 

El “moviment” en la metròpoli, és a dir, les  
múltiples accions que s’originen tant en 
la ciutat com en els nous territoris urbans 
de les constel·lacions, haurien de deter-
minar els pensaments sobre el funciona-
ment de les polítiques públiques i/o les 
mirades dels investigadors que estudiem 
les tendències, la rellevància, els tipus, 
que abordin les nostres visions de l’imagi-
nari de futur. A causa del context territo-
rial, el futur es preveu com una multiplici-
tat d’escenaris.  Es donen i donaran cada 
cop més formes d’interpretació de la mo-
bilitat necessària a partir de les  històries 
personals i “biomouvegeographies” sobre 
les pròpies vides dels que ens movem. 
Així, les contribucions dels investigadors 

la programación, el control del Planeamien-
to urbanístico y de la movilidad, la imple-
mentación de propuestas de calidad en los 
ámbitos ambientales y paisajísticos y en los 
proyectos de ejecución de la urbanización. 
Por ello, creo que los Entes Gestores deben 
contar con capacidad de representación, 
interlocución y negociación con las adminis-
traciones públicas y los diversos agentes 
económicos y sociales. Hay que potenciar 
acciones conjuntas con las entidades y 
administraciones implicadas para conseguir 
una gestión proactiva y eficiente de las 
infraestructuras y servicios, que permita 
generar recursos para el mantenimiento y la 
conservación.

Sobre la movilidad

La movilidad eficiente de las personas en 
una región metropolitana es una especie de 
calidoscopio que debe resolver los múltiples 
desplazamientos. Tanto los individuales 
(personal rapid transit) como los colectivos 
que se pueden racionalizar en transporte 
colectivo.

Sobre las motivaciones y los viajes que se 
realizan; las fenomenologías y las experien-
cias en el movimiento, debemos fundamen-
tar una renovada visión de los problemas de 
la movilidad.

El “movimiento” en la metrópoli, es decir, 
las múltiples acciones que se originan tanto 
en la ciudad como en los nuevos territorios 
urbanos de las constelaciones, deberían 
determinar los pensamientos sobre el fun-
cionamiento de las políticas públicas y/o las 
miradas de los investigadores que estudia-
mos las tendencias, la relevancia, los tipos, 
que aborden nuestras visiones del imaginario 
de futuro. Debido al contexto territorial, el 
futuro se prevé como una multiplicidad de 
escenarios. Se dan y darán cada vez más 
formas de interpretación de la movilidad 
necesaria a partir de las historias personales 
y “biomouvegeographies” sobre las propias 
vidas de los que nos movemos. Así, las con-
tribuciones de los investigadores deberán 
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hauran de configurar una base de dades 
dels registres dels “actors” i el desenvolu-
pament dels components reals de la mo-
bilitat, de tots els que es mouen en temps 
real (persones, béns, idees, les inundaci-
ons de l’energia...) . Els “fluids i fluxos”, les 
peces en moviment (és a dir, automòbils, 
béns, materials, dades, informació, bits) i 
la diversitat de canals que s’utilitza.

En la reflexió múltiple sobre l’experièn-
cia de vida i moviment a les ciutats, hem 
detectat un diagnòstic sobre la insatis-
facció, que marcarà l’inici dels desitjos de 
transformació. Vegeu les observacions 
freqüents que ens podem trobar en una 
enquesta de qualitat sobre la mobilitat 
metropolitana:

• el temps “perdut” dedicat a autobu-
sos, cotxes, en els intercanviadors;

• el domini dels cotxes en l’espai públic 
i el cotxe com a símbol d’estatus;

• els dèficits en el sistema de transport 
públic;

• els dèficits en infraestructura per a 
vianants, bicicletes i mitjans de trans-
port suaus;

• la pèrdua i progressiva manca de 
qualitat del medi ambient afectat per 
la mobilitat;

• la contaminació i els efectes que 
provoca en la salut;

• el consum d’energia cada cop més 
exponencial;

• la segregació espacial en funció dels 
mitjans que genera una iniquitat soci-
al i injusta;

• les desigualtats socials i econòmi-
ques basades en la capacitat d’accés 
a la mobilitat;

• la crisi de l’estat del benestar en què 
a poc a poc tombem com a societat;

• les barreres mentals en els actuals 
planificadors i gestors de la ciutat 
amb què ens enfrontem en pensar 
models alternatius de mobilitat i la 
revisió dels rols de les infraestructu-
res heretades;

configurar una base de datos de los registros 
de los “actores” y el desarrollo de los com-
ponentes reales de la movilidad, de todos 
los que se mueven en tiempo real (personas, 
bienes, ideas, las inundaciones de energía...). 
Los “fluidos y flujos”, las piezas en movimien-
to (es decir, automóviles, bienes, materiales, 
datos, información, bits) y la diversidad de 
canales que se utiliza.

En la reflexión múltiple sobre la experiencia 
de vida y movimiento en las ciudades, hemos 
detectado un diagnóstico sobre la insatisfac-
ción, que marcará el inicio de los deseos de 
transformación. Véanse las observaciones 
frecuentes que nos podemos encontrar en 
una encuesta de calidad sobre la movilidad 
metropolitana:

• el tiempo “perdido” dedicado a autobu-
ses, coches, en los intercambiadores;

• el dominio de los coches en el espacio pú- 
blico y el coche como símbolo de estatus;

• los déficit en el sistema de transporte 
público;

• los déficit en infraestructura para pea-
tones, bicicletas y medios de transporte 
suaves;

• la pérdida y progresiva falta de calidad 
del medio ambiente afectado por la 
movilidad;

• la contaminación y los efectos que pro-
voca en la salud;

• el consumo de energía cada vez más 
exponencial;

• la segregación espacial en función de 
los medios que genera una inequidad 
social e injusta;

• las desigualdades sociales y económi-
cas basadas en la capacidad de acceso a 
la movilidad;

• la crisis del estado de bienestar en el que 
poco a poco giramos como sociedad;

• las barreras mentales en los actuales 
planificadores y gestores de la ciudad 
con que nos enfrentamos al pensar 
modelos alternativos de movilidad y 
la revisión de los roles de las infraes-
tructuras heredadas;
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Per tant, podem considerar les valències 
d’un projecte renovat de la mobilitat  
com:

• el dret a la ciutat;
• un esforç per construir relacions de la 

ciutadania;
• un informe amb el medi ambient a 

diferents escales;
• un mitjà per promoure l’equilibri de la 

vida urbana;
• la intervenció per reduir temps i pro-

blemes en els espais sobre els quals 
realitzem els viatges 

La mobilitat, per tant, no és una qüestió 
exclusivament tècnica, sinó socioantro-
pològica. És el que relliga l’acció i la vida, 
i ens dóna el benefici de l’HAM. Això és, la 
facilitat incommensurable de la urbanitat, 
és a dir, la relació entre l’habitabilitat i 
l’activitat. Així doncs la mobilitat és el 
servei que permet la condició de vida i 
el transport és la instrumentació que la 
fa possible enriquint la nova vida en la 
metròpoli a partir de:

• la transferència de moviments a 
partir de sistemes integrats de trans-
port;

• la concepció d’un espai accessible per 
a tots amb cura d’instal·lacions per 
als discapacitats;

• els sistemes de llegibilitat i informa-
ció sobre la ciutat;

• la màxima informació per al servei 
• l’automatització dels recursos per a 

una mobilitat eficient;
• la interacció entre els dispositius 

de transport, en especial el transfer 
entre sistemes territorials i urbans;

• el progressiu ús de sistemes d’hibri-
dació del transport públic i privat 
per afavorir solucions col·lectives al 
transport;

• l’ús compartit de vehicles;
• l’ús i potenciació de vehicles particu-

lars sostenibles (bicicletes, bicicletes 
elèctriques...)

• l’organització de grups de transport 
intermodal;

Por tanto, podemos considerar las valencias 
de un proyecto renovado de la movilidad 
como:

• el derecho a la ciudad;
• un esfuerzo para construir relaciones de 

la ciudadanía;
• un informe con el medio ambiente a 

diferentes escalas;
• un medio para promover el equilibrio de 

la vida urbana;
• la intervención para reducir tiempo y 

problemas en los espacios sobre los que 
realizamos los viajes;

La movilidad, por tanto, no es una cuestión 
exclusivamente técnica, sino socio-antro-
pológica. Es lo que religa la acción y la vida, 
y nos da el beneficio de la HAM. Esto es, la 
facilidad inconmensurable de la urbanidad, 
es decir, la relación entre la habitabilidad 
y la actividad. Así que la movilidad es el 
servicio que permite la condición de vida y el 
transporte es la instrumentación que la hace 
posible enriqueciendo la nueva vida en la 
metrópoli a partir de:

• la transferencia de movimientos a partir 
de sistemas integrados de transporte;

• la concepción de un espacio accesible 
para todos con cuidado de instalaciones 
para los discapacitados;

• los sistemas de legibilidad e información 
sobre la ciudad;

• la máxima información para el servicio;
• la automatización de los recursos para 

una movilidad eficiente;
• la interacción entre los dispositivos de 

transporte, en especial el transfer entre 
sistemas territoriales y urbanos;

• el progresivo uso de sistemas de hibri-
dación del transporte público y privado 
para favorecer soluciones colectivas al 
transporte;

• el uso compartido de vehículos
• el uso y potenciación de vehículos parti-

culares sostenibles (bicicletas, bicicletas 
eléctricas;

•  la organización de grupos de transporte 
intermodal;
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Més fluxos de menys moviment. Més 
accés als fluxos (mercaderies, serveis, 
informació, cultura, plaer, econòmics...), 
Elegir i decidir sobre els viatges i els 
mitjans: que la riquesa del segle XXII, on 
el temps de realització i l’art de la se-
lecció, són els principis de l’art de viure. 
Un art de viure en una moda urbana en la 
compacitat, però també admetent altres 
escenaris i possibilitats de les urbanitats 
en el dispers. La mobilitat pot tenir un 
paper mitjançant l’ús d’un nou disseny 
de la ciutat com un territori i xarxes de 
fluxos ciutat, és a dir, un nou concepte de 
territorialitat.

La mobilitat en el futur per a nous terri-
toris, ens planteja i ofereix una bateria de 
nous imaginaris, objectes, instruments i 
dispositius.

El repte actual de la sostenibilitat

Segons el diccionari de la Real Academia 
Española, sostenible significa “que pot 
mantenir-se per si mateix”. 

Així, per Salvador Rueda, una ciutat 
sostenible no ha de consumir recursos a 
un ritme superior a la seva regeneració o 
substitució, ni produir uns nivells de  
contaminació per sobre de la seva as-
similació natural. És a dir, una ciutat 
no pot ser sostenible si no és capaç de 
satisfer les necessitats dels seus habi-
tants en termes d’habitabilitat, activitat 
i mobilitat, recorrent a les seves pròpies 
infraestructures i capacitat de càrrega. 
Contràriament, Jaume Terradas afirma 
que no hi ha cap ciutat sostenible, ja que, 
per definició, la ciutat és insostenible en 
tant que sempre necessita més del que 
pot aportar. Per tant, segons Terradas, 
no podem pensar en cicles metabòlics 
tancats. 

En aquest sentit, i en base a la referència 
dels principals autors que parlen sobre 
aquest tema, Ivan Muñiz (2014) en fa una 

Más flujos de menos movimiento. Más 
acceso a los flujos (mercancías, servicios, 
información, cultura, placer, económi-
cos...). Elegir y decidir sobre los viajes y 
los medios: que la riqueza del siglo XXII, 
donde el tiempo de realización y el arte de 
la selección, son los principios del arte de 
vivir. Un arte de vivir en una moda urbana 
en la compacidad, pero también admitien-
do otros escenarios y posibilidades de las 
urbanidades en lo disperso. La movilidad 
puede tener un papel mediante el uso de un 
nuevo diseño de la ciudad como un territorio 
y redes de flujos ciudad, es decir, un nuevo 
concepto de territorialidad.

La movilidad en el futuro por nuevos terri-
torios, nos plantea y ofrece una batería de 
nuevos imaginarios, objetos, instrumentos y 
dispositivos.

El reto actual de la sostenibilidad

Según el diccionario de la Real Academia 
Española, sostenible significa “que puede 
mantenerse por sí mismo”. 

Así, para Salvador Rueda, una ciudad 
sostenible no debe consumir recursos 
a un ritmo superior a su regeneración o 
sustitución, ni producir unos niveles de 
contaminación por encima de su asimila-
ción natural. Es decir, una ciudad no puede 
ser sostenible si no es capaz de satisfa-
cer las necesidades de sus habitantes en 
términos de habitabilidad, actividad y 
movilidad, recurriendo a sus propias in-
fraestructuras y capacidad de carga. Con-
trariamente, Jaume Terradas afirma que 
no hay ninguna ciudad sostenible, puesto 
que, por definición, la ciudad es insosteni-
ble porque siempre necesita más de lo que 
puede aportar. Por tanto, según Terradas, 
no podemos pensar en ciclos metabólicos 
cerrados. 

En este sentido, y en base a la referencia 
de los principales autores que hablan sobre 
este tema, Ivan Muñiz (2004) nos hace una 
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breu revisió sintetitzant els dos tipus de 
ciutats sostenibles a les quals ens podem 
referir:

• La ciutat autosuficient (Short Cicles 
City model). La idea principal es basa 
a tancar els cicles metabòlics.1 Hi ha 
una idea d’autosuficiència en el límit 
d’autarquia,2 amb relació a la resili-
ència, a la consciencia ambiental, a la 
preservació dels espais agrícoles, els 
ecosistemes i la biodiversitat i al con-
sum racional dels recursos renovables. 
En base a aquest model, se’n deriven 
dos corrents principals que són:

a) el que es basa en la descentralit-
zació, la baixa densitat i un model 
territorial preindustrial.

b) la que afirma que no hi ha relació 
entre model urbà i sostenibilitat, és a 
dir, que entén que la sostenibilitat no 
té una dimensió espacial. 

breve revisión sintetizando los dos tipos de 
ciudades sostenibles a las que nos podemos 
referir:

• La ciudad autosuficiente (Short Cycles 
City model). La idea principal se basa en 
cerrar los ciclos metabólicos.1 Hay una 
idea de autosuficiencia en el límite de 
autarquía,2 con relación a la resiliencia, 
a la conciencia ambiental, a la preserva-
ción de los espacios agrícolas, los eco-
sistemas y  la biodiversidad y al consu-
mo racional de los recursos renovables. 
En base a este modelo se derivan dos 
corrientes principales que son:

a) la que se basa en la descentralización, 
la baja densidad y un modelo territorial 
preindustrial.

b) la que afirma que no hay relación en-
tre modelo urbano y sostenibilidad,  es 
decir, que entiende que la sostenibilidad 
no tiene una dimensión espacial.

Cada vegada més 
sovint Barcelona ha 
d’activar els protocols 
d’emergència pels 
riscos de contaminació 
atmosfèrica. El mateix 
succeeix en moltes 
altres ciutats del món. 
Aquest fet, a part dels 
riscos per a la salut 
humana, comporta que 
s’hagi de modificar el 
funcionament de les 
ciutats i regions mentre 
dura l’alerta. Font: Alex 
R.F, 2005.

Cada vez más a menudo 
Barcelona tiene que 
activar los protocolos de 
emergencia por los ries-
gos de contaminación 
atmosférica. Lo mismo 
sucede en muchas otras 
ciudades del mundo. 
Este hecho, aparte de 
los riesgos para la salud 
humana, comporta que 
se tenga que modificar 
el funcionamiento de 
las ciudades y regiones 
mientras dura la alerta.
Fuente: Alex R.F, 2005. 
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• La ciutat compacta (Re-designing 
City model), que proposa la millora 
de l’eficiència energètica, la mobilitat 
i l’habitatge combatent la dispersió 
urbana i fomentant el transport públic, 
en bicicleta i de vianants, afavorint 
la connectivitat i les xarxes de 
proximitat.3

Tot i això, ens podem preguntar en quins 
límits ens hem de moure. Hem superat la 
capacitat de càrrega del planeta? Hi ha 
molts autors que s’han preocupat sobre 
aquest tema. Un dels conceptes principals 
desenvolupats és el de la petjada ecolò-
gica de Wackernagel i Rees (1996), que 
concentra tot un corrent de pensament 
concret. Avui en dia, però, és molt difí-
cil que puguem assolir la sostenibilitat 
essent autosuficients. Per exemple, en el 
cas de la RMB, en total, la petjada eco-
lògica de l’espai construït és 88 vegades 
superior a l’espai no urbanitzat (Muñiz, 
2014), que és el que podria compensar 
l’efecte d’aquesta petjada ecològica. En 
conseqüència, les dues possibles soluci-
ons serien o bé reduir l’impacte a partir de 
la minimització del consum, o bé reduir el 
nombre de persones, és a dir, de consumi-
dors de recursos. 

Segons Muñiz, aquesta qüestió ens porta 
a la consideració següent: no és viable 
que totes les regions urbanes del plane-
ta puguin ser autosuficients i viure dels 

• La ciudad compacta (Re-designing City 
model), que propone la mejora de la 
eficiencia energética, la movilidad 
y la vivienda combatiendo la dispersión 
urbana y fomentando el transporte 
público, en bicicleta y peatonal, favo-
reciendo la conectividad y las redes de 
proximidad.3

Sin embargo, cabe preguntarse en qué 
límites hay que moverse. ¿Hemos supera-
do la capacidad de carga del planeta? Hay 
muchos autores que se han preocupado al 
respecto. Uno de los conceptos principales 
desarrollados es el de la huella ecológica de 
Rees and Wackernagel (1996), que con-
centra toda una corriente de pensamiento 
concreta. Hoy en día sin embargo, es muy 
difícil que podamos alcanzar la sostenibili-
dad siendo autosuficientes. Por ejemplo, en 
el caso de la RMB, en total, la huella eco-
lógica del espacio construido es 88 veces 
superior al espacio no urbanizado (Muñiz, 
2014), que es lo que podría compensar el 
efecto de esta huella ecológica de la RMB. 
En consecuencia, las dos posibles solucio-
nes serían o bien reducir el impacto a partir 
de la minimización del consumo, o bien, 
reducir el número de personas, es decir, de 
consumidores de recursos.

Según Muñiz, esta cuestión nos lleva a la 
siguiente consideración: no es viable que 
todas las regiones urbanas del planeta 
puedan ser autosuficientes y vivir de los 

Esquema 1, Factibilitat. 
El que es pot fer en 
aquest cas està limitat 
segons el que ve i el 
que va. Exemple: amb 
el petroli estem utilitzant 
estocs que estan trans-
formant el nostre ús i 
comencem a emplenar 
el “sink”.
Esquema 2, Viabilitat. 
En aquest cas ens 
trobem dins la caixa 
negra, per tant, a una 
escala més petita, més 
humana. Aquí hi ha un 
altre sistema de vincles. 
Font: Mario Giampietro, 
2013.

Esquema 1, Factibilidad. 
Lo que se puede hacer 
en este caso está limita-
do según lo que viene y 
lo que va. Ejemplo: con 
el petróleo estamos utili-
zando stocks que estan 
transformando nuestro 
uso y empezamos a 
rellenar el “sink”.
Esquema 2, Viabilidad. 
En este caso nos encon-
tramos dentro de la caja 
negra, po tanto, a una 
escala más pequeña, 
más humana, Aquí hay 
otro sistema de vínculos. 
Fuente: Mario Giampie-
tro, 2013.
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Taula 1. Driving forces,  
Pressures, States, 
Impacts and Respons-
es (DPSIR). Font: Mario 
Giampietro, 2013.

Tabla 1. Driving forces, 
Pressures, States, Im-
pacts and Responses 
(DPSIR). Fuente: Mario 
Giampietro, 2013.

DRIVERS

PRESSURE

STATE

IMPACT

RESPONSE

What is causing changes
Generalment el principal “driver” és la població i 
el consum per càpita

What society does to ecosystems, natural 
resources and Gaia (bio-chemical cycles)
Quins fluxos imposa l’activitat econòmica

The situation with ecosystems and socio-eco-
nomic Systems
De quin tipus d’ecosistema i societat estem 
parlant

The damage to ecosystems and natural re-
source

Large scale natural trends affecting ecosys-
tems - Outside human control
What type of societat activities (per unit of 
size) - Under human control
How much societat activity (size of the types) - 
Under human control

Types of flows from and to the environment 
(non-renewable and renewable).
How much flow of wach type (size) on the SUP-
PLY side and on the SINK side

What type of societal activities
(per unit of size)
How much of societat activities of each type 
(size)
What type of ecosystems (per unit of size)
How much ecosystem of each type (size)

Depletion of stocks and damage to funds
Which stocks and how much depletion
Which funds in which ecosystems – levels of 
stress

What has been done (changing activities under human control) to improve the situation.

propis recursos de la regió on es troben, 
per tant, seria més adient anar cap a un 
pacte en què s’arribi a un nivell d’impacte 
determinat d’un habitant mitjà a partir 
de la compensació entre l’impacte que 
produeixen els habitants dels països 
desenvolupats i els que estan en vies de 
desenvolupament. 

En conclusió, al que sí que podem aspirar, 
doncs, és que a partir de criteris basats en 
la sostenibilitat puguem canviar la gestió 
dels nostres territoris amb un objectiu 
fonamental que és millorar la qualitat de 
vida dels seus habitants. 

Però com podem fer-ho? Quin és el  
repte? 

Doncs és a partir de la consideració i 
percepció social d’aquest procés de des- 
trucció del medi, i mitjançant el projecte 
territorial, que podem intervenir en l’espai 
productiu per transformar-lo i garantir un 
metabolisme social que no sigui destruc-
tor del medi (Cuchí, 2014). 

propios recursos de la región donde se 
encuentran, por tanto, sería más adecuado 
ir hacia un pacto en el que alcance un nivel 
de impacto determinado de un habitante 
medio a partir de la compensación entre el 
impacto que producen los habitantes de los 
países desarrollados y los que están en vías 
de desarrollo. 

En conclusión, a lo que sí podemos aspirar 
pues, es que a partir de criterios basados   en 
la sostenibilidad podamos cambiar la ges-
tión de nuestros territorios con un objetivo 
fundamental que es mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 

¿Pero cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es el 
reto?

Pues es a partir de la consideración y 
percepción social de este proceso de des-
trucción del medio, y mediante el proyecto 
territorial, que podemos intervenir en el 
espacio productivo para transformarlo y 
garantizar un metabolismo social que no sea 
destructor del medio (Cuchí, 2014).
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Aquest seria el repte de transformació 
que implica la sostenibilitat, és a dir, cal 
transformar el metabolisme social actual 
cap a un altre que no destrueixi el medi, 
que en mantingui la capacitat productiva 
i els serveis socials que ens permeten 
mantenir-nos socialment. Aquesta inter-
venció s’ha de fer sobre els processos, i 
el lloc òptim on operar és la ciutat i el seu 
espai públic, perquè és allà on es concen-
tra la màxima densitat d’aquest metabo-
lisme social i la major percepció d’aquests 
processos. Per tant, recuperant la relació 
entre ciutat i territori, podem dir que, de 
fet, el repte de la sostenibilitat es basa a 
treballar amb el paisatge com a percepció 
social de la forma del territori (Cuchí, 
2014).

L’avaluació de la sostenibilitat

No hi ha ciutats sostenibles, ho poden ser 
els seus metabolismes socials, ja que  
són els que produeixen i mantenen les 
ciutats. Però sí que les ciutats són el lloc 
adequat per la percepció social d’aquest 
metabolisme social (Cuchí, 2014).

Actualment, també en el context de la 
Regió Metropolitana de Barcelona i en 
plena època postfordista, estem basant 
el desenvolupament de la nostra societat 
en el consum d’estocs (STOCK-Flows) que, 
alhora estan eliminant els fons de provisió 
(FUND-Flows). És necessari pensar en 
termes complexos quan parlem d’anàlisi 
quantitativa, ja que cada element (sigui 
l’aigua, el menjar, etc.) es comptabilitza 
d’una manera diferent (Giampietro, 2014).

Segons Giampietro, un dels mètodes per 
fer aquesta avaluació quantitativa és el 
Multi-Scale Integrated Analysis of Soci-
etal and Ecosystem Metabolism (MuSIA-
SEM). Es tracta d’un sistema integrat que 
mescla anàlisi econòmica, biofísica, social 
i ecològica. La multiescala es treballa 
tant amb relació a l’ecosistema com amb 
relació a la societat perquè en els dos 
casos són sistemes que s’autoreprodu-

Este sería el reto de transformación que 
implica la sostenibilidad, es decir, hay que 
transformar el metabolismo social actual 
hacia otro que no destruya el medio, que 
mantenga la capacidad productiva del mis-
mo y los servicios sociales que nos permi-
ten mantenernos socialmente. Esta inter-
vención se debe hacer sobre los procesos, y 
el lugar óptimo donde operar es la ciudad  
y su espacio público, porque es allí donde se 
concentra la máxima densidad de este me-
tabolismo social y la mayor percepción de 
estos procesos. Por lo tanto, recuperando la 
relación entre ciudad y territorio, podemos 
decir que, de hecho, el reto de la sostenibili-
dad se basa en trabajar con el paisaje como 
percepción social de la forma del territorio 
(Cuchí, 2014). 

La evaluación de la sostenibilidad

No hay ciudades sostenibles, lo pueden ser 
sus metabolismos sociales, ya que son los 
que producen y mantienen las ciudades. 
Pero sí que las ciudades son el lugar adecua-
do para la percepción social de este meta-
bolismo social (Cuchí, 2014).

Actualmente, también en el contexto de la 
Región Metropolitana de Barcelona y en 
plena época postfordista, estamos basan-
do el desarrollo de nuestra sociedad en el 
consumo de stocks (STOCK-Flows) que a su 
vez están eliminando los fondos de provi-
sión (FUND-Flows). Es necesario pensar en 
términos complejos cuando hablamos de 
análisis cuantitativo, ya que cada elemento 
(sea el agua, la comida, etc.)  se contabiliza 
de forma diferente (Giampietro, 2014).

Según Giampietro, uno de los métodos para 
esta evaluación cuantitativa es el Multi-
Scale Integrated Analysis of Societal and 
Ecosystem Metabolism (MuSIASEM). Se 
trata de un sistema integrado que mezcla 
análisis económico, biofísico, social y eco-
lógico. La multiescala se trabaja tanto con 
relación al ecosistema como con relación 
a la sociedad porque en ambos casos son 
sistemas que se autoreproducen utilizando 
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[1] El Working Group on Urban Design and 
Sustainability (WGUDS) va establir la relació 
entre la forma urbana i l’Agenda 21, suggerint 
que el model “Short Cycles City”, que va més 
enllà de la ciutat policèntrica, inclou principis 
ecològics i ambientals. Segons Lloyd-Jones 
(2004), posa l’èmfasi en l’assoliment d’una 
sostenibilitat ambiental a partir d’un ús més 
eficient dels recursos naturals i del reciclat-
ge, una major autonomia econòmica local i 
una reducció de la “petjada ecològica (...)”. 
Aquest model pretén incrementar la quantitat, 
qualitat i accessibilitat dels espais verds a la 
ciutat, ampliar i integrar l’estructura verda (a 
partir de xarxes verdes i el projecte del pai-
satge, per exemple), proporcionar possibili-
tats addicionals d’oci i, al mateix temps, amb 
una intencionalitat d’impacte ecològic en el 
microclima de la ciutat per reduir els impac-
tes de la contaminació.

[2] Muñiz es refereix a la capacitat de viure 
amb els recursos de la pròpia regió, tal com 
succeïa en la passada època industrial, 
en què utilitzant els recursos de la regió es 

[1] El Working Group on Urban Design and 
Sustainability (WDS) estableció la relación 
entre la forma urbana y la Agenda 21, sugi-
riendo que el modelo “Short Cycles City”, que 
va más allá de la ciudad policéntrica, incluye 
principios ecológicos y ambientales. Según 
Lloyd-Jones (2004), pone el énfasis en el logro 
de una sostenibilidad ambiental a partir de un 
uso más eficiente de los recursos naturales y 
del reciclaje, una mayor autonomía económica 
local y una reducción de la “huella ecológica 
(...)” . Este modelo pretende incrementar la 
cantidad, calidad y accesibilidad de los es-
pacios verdes en la ciudad, ampliar e integrar 
la estructura verde (a partir de redes verdes y 
el proyecto del paisaje, por ejemplo), propor-
cionar posibilidades adicionales de ocio y, al 
mismo tiempo, con una intencionalidad de im-
pacto ecológico en el microclima de la ciudad 
para reducir los impactos de la contaminación.

[2] Muñiz se refiere a la capacidad de vivir 
con los recursos de la propia región, tal como 
sucedía en la pasada época industrial, en que 
utilizando los recursos de la región se pro-

NOTES NOTAS

eixen utilitzant energia i materials, i tots 
dos expressen patrons metabòlics, però 
a escala diferent, així doncs a l’hora de 
quantificar, es fa més complicat.

Les aplicacions del MuSIASEM són els 
nexes entre energia, aigua i usos del sòl; 
l’anàlisis de conveniència, viabilitat i facti-
bilitat dels patrons metabòlics (anàlisi per 
escenaris) i el metabolisme urbà.

Al seu torn, els indicadors de sosteni-
bilitat han de permetre avaluar-la amb 
relació a tres temes:

• Factibilitat: compatibilitat amb 
limitacions externes (caixa-negra / 
context).

• Viabilitat: compatibilitat amb limi-
tacions internes (parts internes / 
caixa-negra).

• Conveniència: compatibilitat amb les 
institucions socials.

energía y materiales, y los dos expresan pa-
trones metabólicos, pero a escala diferente, 
así que a la hora de cuantificar, se hace más 
complicado.

Las aplicaciones del MuSIASEM son los 
nexos entre energía, agua y usos del suelo; el 
análisis de conveniencia, viabilidad y factibi-
lidad de los patrones metabólicos (análisis 
por escenarios) y el metabolismo urbano.

A su vez, los indicadores de sostenibilidad 
deben permitir evaluarla con relación a tres 
temas:

• Factibilidad: compatibilidad con 
limitaciones externas (caja-negra / 
contexto).

• Viabilidad: compatibilidad con limita-
ciones internas (partes internas / caja-
negra).

• Conveniencia: compatibilidad con las 
instituciones sociales
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De todos modos, Giampietro también 
afirma que hay que tener en cuenta que la 
información cuantitativa útil para tratar uno 
de los temas anteriores no es útil para tra-
tar el resto, por lo tanto, debemos aprender 
a manejar escalas y dimensiones múltiples.

Así, y en base a todas estas cuestiones, 
se utiliza el marco DPSIR (Driving forces, 
Pressures, States, Impacts and Respon-
ses) para evaluar la eficiencia de las 
ciudades, territorios y regiones urbanas 
de una forma más integrada (ver Tabla 1, 
pág. 70).

De totes maneres, Giampietro també afir-
ma que cal tenir en compte que la infor-
mació quantitativa útil per tractar un dels 
temes anteriors no és útil per tractar la 
resta, per tant, hem d’aprendre a manejar 
escales i dimensions múltiples.

Així, i en base a totes aquestes qües-
tions, s’utilitza el marc DPSIR (Driving 
forces, Pressures, States, Impacts and 
Responses) per avaluar l’eficiència de 
les ciutats, territoris i regions urbanes 
d’una manera més integrada (vegeu Taula 
1, pàg. 70).

produïen els materials, els béns i les eines 
necessaris, fet que feia innecessari importar 
qualsevol producte.

[3] En base a un planejament orientat a l’efici-
ència energètica (energy oriented planning), 
es pot afirmar que “des del punt de vista de 
l’eficiència de les infraestructures tècniques i 
els sistemes, qualsevol forma de densificació 
és bona. Tot i això, respecte a conceptes que 
comprenen la densificació centralitzada, com 
en el cas de la «Ciutat Compacta», es pro-
dueix una paradoxa: els avantatges a nivell 
macro els trobem en l’eficiència en termes de 
distribució de les activitats humanes, la pre-
servació dels espais oberts, una reducció del 
consum d’energia, la reducció d’una mobilitat 
basada en el cotxe, una xarxa de transport 
públic més viable, una major accessibilitat 
als equipaments i serveis públics, etc. Però 
aquest model també comporta uns certs 
desavantatges associats, que es produeixen 
en un nivell molt més micro, com l’increment 
de la congestió i la contaminació, menys verd 
i llum diürna en l’entorn, més segregació so-
cial, més desconfort i molèsties, i més riscos 
deguts a la reducció de la capacitat ecològi-
ca portant” (Timmeren et al., 2005).   

ducían los materiales, los bienes y las herra-
mientas necesarios, lo que hacía innecesario 
importar cualquier producto.

[3] En base a un planeamiento orientado a la 
eficiencia energética (energy oriented plan-
ning), se puede afirmar que “desde el punto 
de vista de la eficiencia de las infraestructuras 
técnicas y los sistemas, cualquier forma de 
densificación es buena. Sin embargo, respecto 
a conceptos que comprenden la densificación 
centralizada, como en el caso de la «Ciudad 
Compacta», se produce una paradoja: las 
ventajas a nivel macro los encontramos en la 
eficiencia en términos de distribución de las 
actividades humanas, la preservación de los 
espacios abiertos, una reducción del consu-
mo de energía, la reducción de una movilidad 
basada en el coche, una red de transporte 
público más viable, una mayor accesibilidad 
a los equipamientos y servicios públicos, etc. 
Pero este modelo también conlleva ciertos 
inconvenientes asociados, que se producen en 
un nivel mucho más micro, como el incremento 
de la congestión y la contaminación, menos 
verde y luz diurna en el entorno, más segrega-
ción social, más desconfort y molestias, y más 
riesgos debidos a la reducción de la capaci-
dad ecológica” (Timm et al., 2005).
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1.3 / Reflexions i proposici-
ons sobre el concepte d’efi-
ciència territorial

La següent compilació de textos pretén 
oferir una mirada transversal i multidisci-
plinària sobre com abordem la qüestió de 
l’eficiència territorial en els diferents con-
textos. Cada autor parla, argumenta, situa 
o reflexiona sobre l’eficiència territorial 
des de la seva perspectiva i experiència 
teòrica i aplicada en base a dues qüesti-
ons plantejades i que són les que, d’alguna 
manera, signifiquen l’inici d’aquest projec-
te de recerca:

• En relació amb l’explosió del terri-
tori: quines són les noves realitats 
que s’estan produint? Per exemple, 
en termes de regeneració urbana, de 
transformacions internes, naturalesa 
i cicles biològics naturals, entre d’al-
tres qüestions.

• En relació amb l’eficiència territorial: 
com podem arribar a nivells d’efici-
ència territorial a través del projecte 
urbà i territorial?

Els textos es presenten en l’idioma origi-
nal en què han estat escrits per l’autor.

1.3 / Reflexiones y proposi-
ciones sobre el concepto de 
eficiencia territorial

La siguiente compilación de textos pre-
tende ofrecer una mirada transversal y 
multidisciplinar sobre cómo abordamos la 
cuestión de la eficiencia territorial en los 
diferentes contextos. Cada autor habla, 
argumenta, sitúa o reflexiona sobre la 
eficiencia territorial desde su perspectiva y 
experiencia teórica y aplicada en base a dos 
cuestiones planteadas y que son las que, de 
alguna manera, significan el inicio de este 
proyecto de búsqueda:

• En relación con la explosión del territo-
rio: ¿cuáles son las nuevas realidades 
que se están produciendo? Por ejemplo, 
en términos de regeneración urbana, de 
transformaciones internas, naturaleza y 
ciclos biológicos naturales, entre otras 
cuestiones.

• En relación con la eficiencia territorial: 
¿cómo podemos llegar a niveles de efi-
ciencia territorial a través del proyecto 
urbano y territorial?

Los textos se presentan en el idioma origi-
nal en el que han sido escritos por el autor.



76

Living on the edge

Enric Batlle

L’arquitecta Julia Schultz-Dornburg recull 
en el seu magnífic llibre Ruïnes modernes. 
Una topografia del lucre diversos exem-
ples de llocs semblants repartits per tota 
la geografia espanyola. Es tracta d’ur-
banitzacions inacabades que presenten 
tres característiques comunes, una mida 
enorme que en moltes ocasions és supe-
rior a la del nucli urbà del qual depenen, 
una localització autònoma que se separa 
convenientment de la ciutat existent i la 
pretensió de recrear un “nou paradís” que 
renunciarà a totes les característiques del 
paisatge previ.

La major part d’aquestes urbanitzacions 
abandonades no té cap futur. Qui vol 
mudar-se a una ciutat fantasma que no té 
equipaments bàsics ni habitants? Què farà 
la ciutat existent amb una urbanització que 
està convenientment separada de la seva 
trama urbana?

Un ramat d’ovelles pastura en un espai 
públic de la metròpoli de Barcelona.
Podríem imaginar que es tracta d’un fet 
casual, semblant al que en moltes oca-
sions podem contemplar en les nostres 
perifèries urbanes, en aquells llocs on la 
urbanització ja ha arribat, però on encara 
no s’ha consolidat prou com per arribar a 
impedir que les “natures exteriors” puguin 
infiltrar-se en la ciutat.

La imatge es pot considerar una altra con-
seqüència de la crisi que tenalla la nostra 
societat. Aquest lloc s’estava urbanitzant 
amb el propòsit d’implantar-hi un centre de 
negocis i un important nombre d’habitat-
ges, però després de l’esclat de la bombolla 
immobiliària va ser abandonat abans que 
es construís cap edifici. Els carrers i els 
espais públics del sector estaven gairebé 
finalitzats i en funcionament, però a con-
seqüència d’aquest abandonament no han 
rebut cap tipus de manteniment en aquests 
últims anys.

Ovelles pasturant a 
l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 
Font: Enric Batlle
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En el cas de la imatge que inspira aquest 
text concorren dues circumstàncies una 
mica diferents que ens permeten tenir 
alguna esperança sobre el seu futur imme-
diat. Una prové del fet que la urba- nització 
està situada al límit de la ciutat existent, 
perllongant els seus carrers i organitza-
da al voltant d’un gran parc que, com una 
falca verda, perllonga els espais naturals 
propers cap a l’interior de la ciutat. El parc 
ja és utilitzat en l’actualitat com un corre-
dor que permet als ciutadans accedir des 
del centre de la ciutat fins a la xarxa de 
senders que s’endinsa a l’interior del parc 
natural proper.

L’altra característica diferencial es va ges-
tar a partir de la decisió d’utilitzar exclusi-
vament vegetació autòctona en la configu-
ració del nou parc. Es tractava d’aconseguir 
que la muntanya penetrés a la ciutat i per 
reforçar aquesta idea es va decidir establir 
al centre de la urbanització un gran prat  
natural que es va plantar amb una barreja 
de llavors que va incloure l’alfals. Les  
eleccions vegetals es poden considerar 
bastant encertades, ja que després de més 
de cinc anys de crisi el lloc es conserva 
força bé, encara que en tot aquest temps 
no ha estat ni cuidat ni regat per ningú.

La sorpresa va arribar el dia en què con-
templem que periòdicament un ramat 
baixava des de la muntanya propera a pas-
turar en el nou prat urbà. Després d’un ade- 
quat seguiment hem esbrinat que encara 
existeixen pastors en la nostra perifèria 
urbana, i que les pastures escassegen en 
aquest magma incontrolat d’infraestruc-
tures desbocades, grans equipaments i 
trames urbanes inacabades que anomenem 
ciutat. Diumenge, el nostre pastor va tenir 
també una agradable sorpresa el dia en 
què va descobrir que la ciutat li oferia una 
menja tan suculenta per al seu bestiar.

Ciutat i camp s’han relacionat tradicional-
ment molt malament. La ciutat fagocita 
tot el territori que necessita imposant les 
seves lleis i anul·lant tots els sistemes que 
prèviament s’hi desenvolupaven. Potser 

la CRISI ens ha ofert un període de refle-
xió que podríem aprofitar per aprendre 
noves formes d’actuar. La imatge del ramat 
d’ovelles només pretén ser l’al·legoria d’una 
ciutat que es relaciona bé amb el seu en-
torn, una petita mostra que potser podem 
trobar nous models de convivència entre la 
ciutat i la natura.

El títol de l’article: “Living on the edge”, 
títol d’una famosa cançó del grup 
nord-americà Aerosmith, pretén acos-
tar-nos a aquest nou esperit que inspira 
molts ciutadans, a aquesta constant sensa-
ció d’estar entre dues possibilitats, entre 
dues situacions, entre dos mons.
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Sobre la definició d’eficiència 
territorial

Xavier Mayor

siderat són valors ambientals de qualitat 
(aire, aigua, contaminació, etc., fins i tot el 
canvi climàtic), són valors que fan refe-
rència directament al que coneixem des 
de l’ecologia com a condicions ambien-
tals. Tanmateix, hi ha altres aspectes tan 
essencials des de la perspectiva ecològica 
com són els recursos disponibles en un 
ecosistema, o els camps d’interaccions que 
aquests proveeixen, i també els processos 
que s’hi donen, siguin de dinàmica poblacio-
nal, de moviment (connectivitat ecològica), 
de canvis en el temps, de cicles d’energia i 
matèria, etc.

De res serveix que ens preocupem d’una 
determinada qualitat de l’aigua si a les 
espècies que viuen en un territori no els 
serveix aquesta qualitat per a poder rea-
litzar convenientment el cicle vital, i així 
mantenir les seves poblacions amb certa 
estabilitat i durabilitat. Ha de quedar clar, 
les espècies presents són les que esta-

En el moment actual parlar d’eficiència 
territorial significa fer de manera sòlida 
i consistent una aproximació i lectura del 
territori en termes d’ecologia. I això és així, 
i de fet sempre ho ha estat, perquè no hi ha 
territori sense espècies biològiques impli-
cades. I sense espècies no hi ha hàbitats ni 
ecosistemes, i sense espècies i ecosiste-
mes no hi ha valors ambientals. 

Res del que puguem ocupar-nos en l’àmbit 
territorial té cap sentit sense la presència 
de les espècies i els ecosistemes. De fet és 
especialment encertat definir el territori i 
els seus continguts biològics com el  
més essencial dels valors ambientals. La 
resta de valors ambientals esdevé directa-
ment de la realitat territorial. Depenent de 
les espècies que hi tinguem i dels ecosiste-
mes que aquestes constitueixen, els valors 
ambientals varien o poden variar.  
I això és així perquè de fet la major part de 
valors ambientals que fins ara hem con-

El paisatge productiu 
i el valor del Sòl No 
Urbanitzable del Parc 
Agrari de Gallecs, a 
Mollet del Vallès. 
Font: Albert Torelló, 
2012.
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bleixen quina qualitat  de les condicions 
ambientals els és escaient, i no a l’inrevés. 
Per tant, la relació essencial és aquesta i 
no cap altra.

En els darrers anys, s’ha anat consolidant 
la visió que l’important són les condicions 
ambientals per damunt d’espècies i hàbi-
tats. Les espècies segueixen sent con-
siderades com alguna cosa valuosa però 
no essencial, i aquesta és una malaptesa 
cultural arrelada que cal capgirar i superar. 
I, naturalment, no es pot parlar d’efici-
ència territorial sense tenir ben ubicats 
els valors essencials. Ni es pot planificar 
eficientment, ni ordenar eficientment ni 
establir activitats eficientment en el ter-
ritori si no es considera correctament els 
valors essencials. 

Això que exposo està sent recollit cada dia 
amb més força en els criteris i visions més 
actuals de l’ecologia aplicada al territori i 
en la tècnica ambiental. Així valorem molt 
positivament el concepte de serveis eco-
sistèmics, que és una manera de conceptu-
alitzar pedagògicament precisament això 
que comento. I fins i tot anant més enllà, 
ja que posa en relació el valor dels serveis 
ecosistèmics amb els valors de benestar 
de la població, i no només en sentit de con-
fortabilitat sinó d’obtenció de recursos, de 
gaudi de paisatges, de capacitat de fer ac-
tivitats, de disposar d’infraestructures i de 
generar espais d’hàbitat urbà. I, sobretot, 
de fer-ho eficientment. També el concepte, 
més recent encara, d’Infraestructura verda, 
que reconeix el territori i els seus contin-
guts com la infraestructura essencial i, més 
important, per tal de sustentar les poblaci-
ons humanes i la seva activitat.

I eficiència en aquest cas significa no mal-
metre el patrimoni natural, bàsicament les 
espècies, no simplificar els ecosistemes, 
no alterar significativament els cicles de 
nutrients, controlar el règim de pertorba-
cions, generar situacions eficients quant 
a l’ús de l’energia, preveure els canvis pro-
bables i fins i tot orientar-los convenient-
ment, i no banalitzar el paisatge. I tot això 

fer-ho de manera que les nostres actuaci-
ons i activitats en el territori ens permetin 
progressar, que no necessàriament créixer 
en termes clàssics, i tenir benestar. I que 
són les activitats les que s’han de supedi-
tar i/o veure’s condicionades pels valors 
ecològics i ambientals i no a l’inrevés. 

És senzill, de fet, és qüestió de reconèi-
xer i mantenir els valors més essencials i 
tenir-los en compte, ja que al cap i a la fi 
són els  valors que nosaltres com a espècie 
necessitem ara i en el futur immediat. 
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Ciutats sostenibles: compa- 
citat i/o autosuficiència?

Ivan Muñiz

de Ciutat Compacta (Compact City model). 
En aquest cas l’objectiu és reduir l’impacte 
global de les ciutats (particularment el CO2 
causant de l’efecte hivernacle) apostant 
per la densitat i la barreja. El model de ciu-
tat compacta permetria reduir la factura 
energètica de la mobilitat i l’habitatge i per 
tant les emissions de CO2 d’aquests dos 
sectors (responsables de més d’un 70% 
de les emissions totals de les ciutats).  
En aquest sentit, l’eficiència territorial 
s’aconseguiria amb polítiques de compaci-
tat i es mesuraria a partir de la caiguda de 
la petjada ecològica per capita de l’energy 
land (espai forestal necessari per absorbir 
les emissions de CO2). 

L’eficiència ambiental del territori hauria 
de combinar els dos enfocaments, atès 
que tots dos contenen limitacions re-
llevants. En el cas de l’Enfocament de la 
Ciutat Autosuficient, reivindicar una total 
autosuficiència resulta avui dia inviable i 

En l’actualitat conviuen dues formes con-
trastades d’entendre la sostenibilitat urba-
na. L’ Enfocament de Ciutat Autosuficient 
(Short Cycles City model) afirma que les 
ciutats, per ser més sostenibles (més efici-
ents mediambientalment), han d’aprendre a 
viure a partir dels recursos que proporcio-
na la seva regió natural i alhora aconseguir 
un metabolisme menys lineal, més circular 
i tancat. L’objectiu principal consisteix 
a aconseguir bioregions autosuficients 
reduint el seu dèficit ambiental amb l’ex-
terior (limitant l’entrada de recursos i la 
sortida de residus).  Per tant es tractaria 
de preservar el capital natural de la regió i 
eliminar progressivament  la seva depen-
dència de l’exterior. Aquest enfocament 
defensa un sistema urbà descentralitzat 
amb ciutats petites i mitjanes edifica- 
des amb una arquitectura bioclimàtica. 

El segon enfocament, més popular entre 
urba- nistes i arquitectes, és l’ Enfocament 

La coberta fotovoltaica 
del Fòrum, a Sant Adrià 
del Besòs. 
Font: Jordi Borràs, 2013.
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indesitjable. En el cas de l’Enfocament de 
Ciutat Compacta, no inclou una estratègia 
per valorar els ecosistemes de la bioregió i 
incrementar la productivitat futura del seu 
capital natural. 

Traslladant aquests conceptes al cas de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, uns 
quants números ens permeten visualitzar 
amb facilitat les limitacions de l’Enfoca-
ment de Ciutat Autosuficient. La superfí-
cie no urbanitzada de la RMB és 230.000 
ha. Si suposem que la petjada ecològica 
per capita de la RMB és 4.5 ha (el valor es-
timat per Catalunya), atès que la població 
de la RMB és aproximadament 4.500.000, 
la petjada ecològica total de la RMB 
seria aproximadament 20.200.000 ha. Si 
suposem que tot l’espai no urbanitzat de 
la RMB compleix alguna funció ambiental 
i per tant es correspon amb la superfície 
del seu Capital Natural, la petjada ecolò-
gica real (l’espai que utilitzem de manera 
directa i indirecta per sostenir el nostre 
model de vida) és 88 vegades més gran. 
Atesa la població actual, la total autosufi-
ciència implicaria que la petjada ecològica 
per capita hauria de caure de 4.5 ha per 
capita a 0.05 ha per capita (la meitat de 
la petjada per capita d’Afganistan). Si vol-
guéssim mantenir el nostre nivell de vida i 
per tant una petjada de 4.5 ha, aconseguir 
l’autosuficiència total implicaria que la 
població total de la RMB hauria de pas-
sar de 4.5 milions de persones a 51.000 
persones. 

Pel que fa a l’enfocament de ciutat com-
pacta, confiar exclusivament en la densitat 
com a instrument per reduir l’impacte 
ambiental de les ciutats tampoc sembla la 
millor solució. Augmentar la densitat per-
metria reduir les distàncies recorregudes 
als desplaçaments per motiu de treball i 
limitar l’ús del cotxe fent caure les emis-
sions de CO2, però limitaria la capacitat 
d’absorció de CO2, augmentaria els impac-
tes locals com la contaminació atmosfè-
rica i podria donar lloc a comportaments 
compensatoris que condueixin a un excés 
de mobilitat durant els caps de setmana i el 

període de vacances. Pel cas de la RMB,  
en un estudi recent que vàrem conduir el 
Daniel Calatayud i jo mateix amb estudi-
ants de l’ETSAV on es va calcular la petjada 
ecològica de la mobilitat total (incloent la 
mobilitat d’oci) i de l’habitatge a diferents 
espais de la RMB, es va constatar que més 
enllà d’un determinat nivell de densitat, en 
augmentar la densitat augmenta la petjada 
per capita. 

En resum, entenc que el camí per aconse-
guir una major eficiència ambiental d’un 
territori consisteix a augmentar la pro-
ductivitat del capital natural de la regió 
on es troba i alhora reduir la seva petjada 
ecològica per capita.
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Beyond Metropolis
The New Paradigm of Recycle

Mosè Ricci 

Detroit is the American Pompeii.

Detroit has one of the larger metropolitan 
area in the United States. Its perimeter 
could include together cities such as New 
York, Boston and Philadelphia. In the 
middle, in the famous eight mile divide 
of Eminem3 song, the modern city built in 
the last century with an elegant Victorian 
style, no longer exists. 

The empty houses with walled-up win-
dows, which are occupied by squatters, 
the tall buildings with windows crossed by 
birds, the demolished industrial areas, the 
abandoned shops, the empty monuments, 
have turned this city into something else. 
They have transformed this city in some-
thing that is much alike to an idea of park 
and this is not at all unpleasant. Beyond 
the ring of eight miles, around this new 
urban figure in the making, the suburb lives 
very well. That’s where that the economic 

It all started in Detroit. 

As a result of the crisis of the economy that 
had generated it, the Fordist metropolis 
Detroit was forced to think about the prob-
lem of its survival and its fate. In the space 
of just a few years its population had fallen 
from 1,850,000 to 740,000, more than 
2,000 buildings had been knocked down, 
resulting in the abandonment of the center 
for an area with an approximately eight-mile 
radius that is glaringly evident.1 Detroit has 
more than 320,000 jobs lost between 2001 
and 2008,2 and about 57% of the population 
having left the city from 1970, and 25% in 
the past fifteen years: its public spaces are 
emptied of meaning and they do not express 
a traditional urban figure. It is something 
that is impossible to conceive from an 
European perspective. That is impossible to 
imagine if you don’t go there. 

Detroit. Bike Route on 
former railway next 
Lafayette Park. 
Source: J. Sordi.
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Today the best city tour is called Cloud-
spotting Detroit, Best Places for Viewing 
the Sky, sponsored by the city authorities. 
In spite of its name this tour takes the 
tourist (better if he or she is on a bike) 
to places that are interesting to visit, 
ones that are worth seeing if you come 
to Detroit. There actually aren’t too many 
of them. Only 31 “places of interest” for 
American’s 11th biggest city, formerly (?) 
a metropolitan center of 900,000 inhabi-
tants living in the urban area (as compared 
with 2,000,000 in the 1950s). What’s 
important is that many of the top  
sixteen important places in the city are, 
as Alan Berger would call them, “dross-
capes,” while the others are evanescent. 
Demolished areas, potential parks, man-
holes emitting smoke produced by the 
underground heat, huge abandoned public 
buildings, markets selling second-hand 
objects or where you can just trade things, 
Victorian houses taken over by nature, 
houses occupied by squatters, re-natu-
ralized infrastructures, abandoned areas 
that become sites for artistic installa-
tions... Clouds of dust, of vapor or flavors 
that take the place of traditional urban 
attractions (there are no architectures, 
museums, libraries, not even your grocery 
store in Detroit anymore) and they give the 
ruins of this former Fordist city now back 
to narrative and to nature.

After 15 years since the acme of the 
disaster that struck the city, Detroit is 
finding, slowly, another dimension.  For 
the first time in autumn 2011 —and in 
percentage more than anywhere else in 
America—  continually increasing housing 
prices and new inhabitants. The presence 
of the university as a stronghold, the 
reception of the first tourist numbers in 
restored Victorian villas, the reposition-
ing of the stage to the city center, the 
casino in the Greek neighborhood..., are 
all obvious symptoms of a city that begins 
to live in a different way. New physical or 
intangible devices take the place of tra-
ditional urban shapes. These are icons of 
the change that reduce, reuse and recycle 
the remainders of the city in a landscape. 

activities and houses are moved. In the 
peripheral area (a definition that could be 
obsolete elsewhere) there are well- trav-
elled highways and shopping centres in full 
operating. The suburb works very well in 
Detroit where the modern city ended with 
the collapse of the economy that had made 
it. Since 2001, perhaps from the book of 
Charles Waldheim, Georgia Daskalakis and 
Jason Young,4 the urban American culture 
has developed an important bibliography 
about the case of Detroit. The city has 
became a manifesto.

Many people have exalted the ruin’s fasci-
nation. The flying low images of McLean; 
the ephemeral urban condition documented 
by the short films of Zago; the Disassem-
bled Detroit di Andrew Moore; the photo 
of blonde woman scarred that Jason Young 
shows during his lectures about Detroit; are 
the incisive icons of a dead body.  It’s the 
funeral of the modernity, It’ the Ruskin’s fig-
ure of derelict spaces of Detroit that slowly 
recolonized by nature. Media immediately 
popularized this figure and It has affected 
the collective imagination.

It is a charming and ancient vision that 
refers to the Ruskin’ Stones of Venice or 
to Indiana Jones at Angkor Thom. It is a 
vision that can capture imagination and can 
attract tourism. 

Finally also the United States have their 
archaeology In Detroit. The romantic 
strength of the ruins of XX century stresses 
the emotion of all and has in itself a strange 
idea of uniqueness. There is only one place 
in the world where you can experience and 
live today the end of the Modern Metropo-
lis. That place is Detroit. No doubt about it.

But in Detroit it’s happening something 
that goes beyond the specific condition 
of the ruins after the disaster. In Detroit 
there is not only death and maybe that 
what happens there could involve —or 
already involves— other places. 
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The satellite images of telespazio; maps, 
diagrams and projects through which Stoss 
Landscape Urbanism develop proposals 
for the activation of the recycling pro-
cesses at the urban scale; The Dan Pitera’s 
experiments of reuse of homes burned 
(Fire Break) and unused spaces (TAP); the 
adapatation of the Michigan Theatre in a 
parking lot; “visions” focused on the prac-
tice of recovery told by Arens; build the 
epic of a city that experiences the possibil-
ity of another future after the metropolis. 
It is a process of recycling urban figure 
that generates new values through the as-
signment of a new sense of what is there. 
This is not a process of redevelopment or 
urban renewal. There isn’t any attempt of 
the city regeneration or of Detroit’s land-
scape of last century. There isn’t an idea of 
restoration of a lost urbanity, but the cre-
ation of a new value through the reduction 
of traditional metropolitan functions, the 
reuse of derelict spaces and the recycle of 
urban surviving materials. 

Detroit is the first city beyond the me-
tropolis. It is an urban condition that 
the literature about the city has already 
anticipated in different ways – from Jane 
Jacobs5  to Stanford Kwinter6 or Edward 
Sojia7 – and that not depends on the 
image of modern city returned to nature.  
The city beyond the metropolis is an urban 
figure that operates on spatial effects 
of an economical and social organization 
based on new media. This is why it sepa-
rates itself from modernity and therefore 
does not need the same type of physical 
facts (infrastructure, housing models, 
industries, etc.) that representing the city 
of modernity.

Probably, the beyond-metropolitan condi-
tion of Detroit depends not only on charm 
of ruins as on the replacement of certain 
metropolitan materials with devices of 
instant artificial proximity (new immate-
rial infrastructures), and on the harmony 
that urban life has found again in Detroit 
inhabiting unusual spaces and not neces-
sarily fast. 

Even in Europe, cities are not so far from 
Detroit. The demise of the economy and 
the abandonment of built space involves 
existing and new constructions. The crisis 
has probably been a blessing in disguise for 
contemporary cities, forcing them to re-
think to the environmental risks and social 
conveniences of their development targets. 

Detroit could be considered the operating 
manifesto of this new urban condition. 

In Italy, as elsewhere, the abandonment 
is the inevitable, yet unexpected, conse-
quence of the most extraordinary boom 
in the history of the building sector. Cities 
have grown enormously in recent years. 
Between 1999 and 2012 approximately 
300 million cubic meters per year were 
built, and a few less than that since 2013 
to now. In just one decade approximately 
3 billion cubic meters were built, equal to 
46 cubic meters per inhabitant, or building 
stock equal to about 70 apartments per 
square kilometer if we calculate the na-
tional territory minus the protected rural 
areas and woodland. The bigger part of 
this huge amount of buit space is unused or 
empty yet.  There are more than 6 millions 
of empty building, more than 6.000 km of 
unused railway lines and who knows how 
many km of unused roads.

The same happens in Spain. In Sesena, i.e., 
45 minutes from Madrid in the province of 
Toledo, there is a sort of new little town 
for 30.000 inhabitants entirely empty. 
Sesena that should have been a residential 
suburb of Madrid for young families and 
elderly people is today a ghost city, a mon-
ument to the Spanish crisis. 

How can we fail to see that all these pro-
cesses of economic-building development 
have produced a substantial change in the 
Erupean environment and landscape, a 
change that is relentlessly consuming the 
same yield values that generated them? 

The population decrease and the spatial 
contraction of the cities, such as many 
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scholars like Serge Latouche8  are wishing 
for, do not seem to be able to represent a 
concrete answer to this question over the 
next few years. And not even a hoped-for 
strategy, at least in the large numbers, and 
outside some of the extreme cases such 
as the American Rust Belt, or Liverpool or 
Leipzig in Europe. 

And yet in some ways the energy crisis and 
the information technologies revolution 
is halting the process of the boundless 
growth of Western cities, and the collapse 
of the stock markets and property mar-
kets, in the past four years, is doing all the 
rest. Western cities are forced to face and 
discuss the crisis, and citizens are increas-
ingly expressing a demand that is oriented 
towards economic and environmental 
sustainability, ecology and sensitivity to 
the values of the landscape.

A new geography of desire is modifying 
development processes so quickly that it 
produces crises in the economic and cul-
tural centres that are more inert or more 
resistant to the change dynamics, making 
them suddenly seem old and outmoded. 

The conceptual frame of this change con-
sists of imagining new life cycles for ex-
isting cities cities trough a crucial shift in 
the social idea of landscape from nature to 
ecological infrastructure of settlements. 

As the geographer Franco Farinelli wrote 
in one of his latest books9 the territory is 
over. There is no longer a need to measure 
the space that we inhabit to understand 
what it’s like. In July 1969, the day mankind 
first set foot on the moon, while everyone 
was watching the sky, are more import-
ant thing happened on Earth, where two 
computers —one at Cape Canaveral and 
one in San Francisco— started to talk with 
each other and to share information in real 
time. With the advent of instant, artificial 
nearness and non-material networks that 
place different realities in instant com-
munication or that create a new kind of 
reality, virtual worlds began to condition 

our way of living, working and spending. 
Cities started to lose their definition as a 
physical place and more and more become 
fields of relationships. 

Perhaps we no longer need territories to 
move around in and communicate, like 
Franco Farinelli says, but we still need 
the landscape as a foundation for identify 
and for quality of life. Our way of thinking 
about the future and its forms changed 
in a decisive way. And this has to have an 
impact on how the projects are done. The 
movement from a system of measuring (a 
territory), to a system of values (a land-
scape) is the conceptual basis and the gen-
eral goal of the most interesting studies 
and projects of the last years.  

At the same time, reduction, reuse and 
recycle seem to be the only sustainable 
social strategies capable of expressing 
innovation, of generating consensus and 
producing beauty in architecture, cities and 
landscapes in the age of the crisis.
In the perspective of a decrease in the 
urban growth such as this the point of view 
of people dealing in architecture and the 
city changes radically. Reuse and recycling 
of the existent could be the main field of 
design and construction interest after a 
long modernist phase in which the con-
struction of new buildings and the conser-
vative restoration seemed to be the most 
convenient intervention practices. Recycle 
for architecture, urbanism and landscape 
implicates a sliding of sense trough design 
that can generate beauty. It is a completely 
different position about projects concepts, 
roles and authorship.

The idea of territory that was developed 
in the past century wanted architecture to 
deliver stability and persistence in time.  
Architecture, in the end, fights against time. 
It wanted authorial projects that could 
measure the competition between places 
using the designer’s signature. The idea of 
landscape, on the other hand, asks archi-
tecture for an undefined time. It asks for 
a chance to grow old together, to change 
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continually like the landscape that changes 
continuously. And it asks a project to be 
polyarchic (decided by many, shared by 
many), and to contribute to the construction 
of the portrait-landscape of the beautiful 
picture of João Nunes, which is the portrait 
of a society and not of an author.

Recycling means putting things back into 
circulation, reusing waste materials that 
have lost their value and/or meaning. It is 
a practice that makes it possible to reduce 
waste, to generate less trash, to cut the 
costs of disposal, and to contain the costs 
required to produce new goods. In oth-
er words, recycling means creating new 
values and new meanings. Another cycle 
and another life: this is where the propul-
sive contribution of recycling lies: it’s an 
ecological action that pushes what exists 
into the future by transforming waste into 
something that figures prominently. 

Architecture and the city have always 
recycled themselves. Examples like Split 
(Croatia), the Teatro di Marcello in Rome or 
the Duomo in Syracuse are just a few of the 
most obvious manifestos of recycling. It’s 
not a question of restoration: the idea of 
conservation tends to embalm the image 
of architectural or urban space by attrib-
uting value to the unchangeable. When 
recycling is carried out the change itself is 
the value, when it succeeds in generating 
figures like the ones that the above cases 
have known how to express. 

The innovative aspect of this contem-
porary condition lies in considering this 
policy for architecture, the city and derelict 
landscapes a strategic one. The recycle 
paradigm offsets the paradigms of new 
construction and demolition that have 
dominated the period of modernity, but not 
in an ordinary way. What interests us here 
is to look at just those experiences that 
thanks to recycling produce the culture 
of the city, beauty and urban quality. The 
practice of recycling space and urban fabric 
is necessarily contextual and adaptive. It 
can’t be carried out by using stereotyped 

methods or traditional tools. Each place and 
each case provides for a different project. 
We might speak of different tactics which 
respond to a sole intervention strategy. A 
strategy that, on the one hand, is aimed at 
an increase in environmental and landscape 
quality in the city and, on the other, at trans-
fering a big part of the density of metro-
politan functions in other smarter virtual 
environments, bringing the solid spaces of 
the city back to narrative and sense.
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Bulimia Urbana
A disease of our present time

Paolo Ceccarelli 

just swallowed in an effort to lose weight.
Cities compulsively grab agricultural land 
to build houses and infrastructures as fast 
as they can; but in the meanwhile they elab-
orate strategies and make plans to stop 
growing and possibly even slimming. The 
more they eat and get fat, the more they 
complain about their unhealthy size. Cities 
are less efficient as they expand and their 
average population density decreases. 
Bulimia urbana creates serious problems 
to cities.  Cities are hungry of land, water, 
gas, electricity, transportation, waste dis-
posal, clean air, buildings, hospitals, public 
services, security and ability to face emer-
gencies. But while they look for adequate 
responses to these increasing needs they 
waste energy, pollute air and water, are 
unable to properly treat solid wastes. 

To avoid severe shortages of housing and 
social services they should keep under 
control the population increase, but on the 

In the last 50 years the world population 
living in urban areas has increased 20%. 
Today the inhabitants of the cities are 3.6 
billion (54% of the total world population of 
7.3 billions); in 2030 while using only 2 % of 
the world’s surface the cities will accommo-
date 5 billion people, i.e. 60% of the global 
population of 8.5 billion (in 2050 they will 
house 70% of it). They consume 75% of the 
total energy resources, and emit 80% of the 
carbon that is polluting the air.

The urban population in Spain is 79% of 
the total population, in Italy 69%. In both 
countries with the current trends of urban 
expansion the present surface of urban-
ized land will double by 2050. 

Cities have become key actors in human 
life, but they are affected by a particular 
kind of bulimia - the disease that forces 
patients to insatiably eat and at the same 
time to throw up the food they had have 

The city of Neza-
hualcoyotl in Mexico. 
Source: Antonio Max.
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contrary they endlessly promote initiatives 
to attract more people.

In addition oversized cities lose their iden-
tity and become undefined spatial entities. 
The digital revolution blurs the specif-
ic meaning of places, connects people 
through virtual networks and decreases di-
rect control on governmental performanc-
es. Human beings are physically closer, but 
in fact are very distant from one another in 
their behaviours and life-styles. 

How can these problems be addressed? 
The standard response is to raise urban ef-
ficiency and redesign cities. But what does 
this means and how can it be achieved?
Urban efficiency is usually defined through 
indicators of travel patterns, infrastruc-
ture and energy use, and social and envi-
ronmental costs (which include water use, 
and congestion and sprawl costs). Soci-
eties which consume less land for urban 
purposes, use less and more efficiently 
transportation infrastructure, water and 
heating systems, and can invest more in 
productive activities. In addition better ur-
ban design reduces social costs by increas-
ing social cohesion.

Efficiency, together with liveability and sus-
tainability, is hence one of the key principles 
that cities can apply to reduce the most 
negative effects and malfunctions of their 
pathologies. But what efficiency is it? And 
for whom? And how can it be obtained? 

To pretend that efficiency is the same for 
everybody is nonsense. Usually efficiency 
concerns the agencies that manage the 
territory, public utilities and large scale 
operations of urban transformation. The 
efficiency we usually consider is basically 
a treatment of damages generated by 
irrational and contradictory choices and by 
an inadequate management of them. It is 
implemented through actions almost total-
ly based on technology (digital technology) 
which impose top-down solutions. And it is 
often implemented at the expense of city 
inhabitants, and of the users of a service: 

solutions that they may have developed 
through their direct experience are not 
taken into account.

 Let’s make an example of functional 
efficiency evaluation of a public transpor-
tation agency. The agency is considered 
efficient when it has a balanced budget, 
provides services that correspond to its 
real supply capability, and offers accept-
able basic services. Efficiency is based on 
the internal performance of the agency. 
Nobody points out that these results are 
often obtained by imposing solutions that 
are positive for the agency but negative 
for the users. And that the users are forced 
to adjust (in an efficient way) their prac-
ticesto make possible the agency’s effi-
ciency. 

In most cases such a technological top-
down approach to efficiency as such does 
not contribute to increase the liveability 
and the sustainability of a city. It only 
allows to reach pre-established quanti-
tative targets. This requires the use of a 
different kind of efficiency that is based 
on the accountability of local communities, 
results from the proactive participation of 
the inhabitants, and aims at creating new 
urban conditions.

Such an approach does not question 
the city as it is and as it will continue to 
develop. It only suggests adjustments, 
limited improvements and answers to 
specific problems.

I believe our aim is instead to move in the 
other direction, starting from the specific 
needs of different social components of 
the city, with their unbalances and contra-
dictions (poor and wealthy people, youth 
and elders, healthy and ailing persons, win-
ners and losers, residents and immigrants). 
And to take advantage of the complexity 
and variety of an urban system by destruc-
turing it in different components, signifi-
cant elements.
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Highly urbanized regions contain all 
kinds of human settlements, from high 
tech CBDs to urban farms, from historic 
districts to futuristic infrastructures, 
from upper-class gated communities to 
extremely poor slums. Moreover, very 
large human settlements do not help to 
integrate their inhabitants, they are rather 
finalized to segregate, fragment and expel 
them from participation in governance. Fi-
nally, the increasing urbanization is accom-
panied by unprecedented migrations and 
the creation of enormous concentrations 
of “displaced people”: the refugees camps 
which at present accommodate millions of 
persons worldwide.

Since cities tend to gobble up everything is 
on their way and this in turn produces very 
negative results, “dietetic strategies” are 
worked out. Urban planners and designers 
imagine and implement a variety of solu-
tions to re-design cities, to contain their 
growth and give them a more efficient 
structure. There is a continuous effort 
to re-shape them. Unfortunately most of 
these therapies are based on obsolete 
models of cities and urbanization process-
es. The issue at stake is not to imagine a 
new shape for the metropolis and to estab-
lish new provisional boundaries for it, but 
rather to enhance the potentialities that 
the “metropolitan patchwork” expresses. 
The aim is to include all components of the 
urban system, interconnected by different 
physical, digital, symbolic elements in a 
strategy of broader efficiency oriented 
towards the future.

How bulimic cities can be treated is a crucial 
intellectual and political challenge. Alterna-
tive therapies to the existing ones and open 
towards the future need to be experiment-
ed. A possible treatment is to deconstruct 
the megalopolis and to give new meanings 
and roles to each of its components and 
fragments. This is the case of Quito, a linear 
metropolis of 2,5 million of inhabitants, 30 
kilometres long, which developed by adding 
new settlements and englobing existing 
ones. In this case there is an increasing 

effort to give more autonomy and self-suf-
ficiency to the different components of the 
city, and in particular to a number of villages 
that were absorbed by the metropolitan 
structure. The objective is to consider the 
local specific identities as an important 
dynamic resource for the whole system. 
This requires that the global efficiency is 
measured also with reference to the one of 
the individual components.
Such an approach can possibly revitalize 
existing urban places and create new ones 
having peculiar qualities and specific iden-
tities. This new system can help to deal with 
the processes of exclusion and marginal-
ization; it can also give an amorphous urban 
population the opportunity to be part of 
something solid. These places can generate 
the necessary antibodies to fight bulimia 
in the present (and future) spatial con-
text which is characterized by new values, 
revolutionary technologies, changing social 
and economic structures and new types of 
relationships. 

Two different examples of this approach in 
China and India can be mentioned. Research 
work along these lines has been done in 
China in the Yangtze Delta region, in the 
Jiangsu Province, which is one of the fastest 
growing areas of China. The metropolitan 
area of Suzhou has a population of 10 mil-
lion and an urbanized surface of 2.700 km2. 
In recent years this very ancient and rich 
heritage city has become a leading hi-tech 
centre. It attracted millions, thousands of 
buildings were constructed in a region rich 
of lakes, lagoons, rivers, canals, farming 
land, gardens. The existing network of vil-
lages and small towns lost its role, smaller 
centres were abandoned and large tracts 
of once important territory were marginal-
ized. To react to these negative processes 
a strategy of local development has been 
studied and elaborated. Minor settlements 
have been revitalized and have been given 
new propulsive roles; they have turned into 
effective and efficient small growth poles. 
Local communities have been mobilized 
and they are now a driving force of this new 
strategy of development.
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Delhi, which is a metropolis of almost 25 
million people, is another interesting case 
for further reflections. Delhi is formed 
by several different cities (seven or nine, 
according to the historians) which devel-
oped over the centuries and still maintain 
their identities. Shajahanabad (Old Delhi) 
is a Mogul city of the 17th century that still 
plays an important role in the metropolitan 
system but also has a strong autonomy. 
There are the British “cantonments” and 
“colonies” of the 19th century and New Del-
hi, the capital city of colonial India, funded 
in 1911. More recent are the developments 
originated by of the Master Plan of the 
1960, and the new towns (Noida, Gurgaon) 
built in the last two-three decades. To-
gether these components are Delhi but at 
the same time they have their own history, 
and social, economic and cultural char-
acteristics and life styles. In spite of the 
enormous extent of the metropolis each 
place has a specific identity and capitalize 
on it. The new planning strategies tend to 
take advantage of this composite struc-
ture. They do not try to recombine the 
different parts of Delhi in a unitary sys-
tem but rather aim to capitalizing on the 
differences and the variety of components 
by interconnecting them through a rather 
loose and flexible structure.
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A design for change: 
resilient paths from a 
metropolitan angle

Sofia Morgado

Ribeira das Naus, 
Lisboa. 
Author: Miguel Manso.  
Source: www.publico.pt.

Another metaphor for urbanism

The article addresses the need to adapt 
existing planning tools to the daily contin-
gencies of ever-changing cities in the face 
of all sorts of uncertainties. This debate 
has recently emerged as a new metaphor 
—resilience1— in current planning agendas 
and literature,2 ranging from built and en-
vironmental topics to social and economic 
research trends.

Approaches so far differ in perspective, 
methods and subject, rephrasing only 
the already known sustainability topics. 
However, other views introduce fresh con-
ceptual challenges by addressing change 
as a main subject, exploring the need to 
find ways to cope with it in a positive way.3 
How to evaluate resilience in planning 

and policies? Recent EU documents and 
policies have underlined those matters by 
introducing subjects4  which in future may 
be labelled as resilient-oriented, and con-
sidered to be pivotal in each of the national 
systems’ documents as well.

Changing cities. The example of Lisbon

The Metropolitan Area of Lisbon (AML) 
forms part of the Mediterranean urban 
system. Being the westernmost metropolis 
in Europe contributes to its noteworthy 
Atlantic and Mediterranean landscape 
and distinctive urban development. A 
specific background and southern Euro-
pean urban culture, basically rooted in 
the design of places and territories, i.e. 
urbanism, is clearly embedded in local 
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urban approaches. Recent up-dates in the 
national planning system has allowed for 
a more intertwined relation between the 
various levels of planning.5 An empirical 
approach to Alcântara, a former industrial 
and harbour site marked by shrinkage and 
soon to become a metropolitan centrality, 
allowed drawing some conclusions with 
regard to the increase in connectivity and 
adaptability and its positive impact on the 
self-regeneration of the place after the 
plan’s implementation.6 These were the 
selected attributes following a two-year 
research.7

Previous studies focusing on the morpho-
genesis of the metropolis and the city of 
Lisbon showed evidence of synergies 
between functional structures, urbanization 
trends, concepts and plans at different 
periods in time.8 Knowledge was perceived 
as an asset in the understanding of current 
urban planning and policies and in the elec-
tion of the most interesting case studies. 
Thus, the research drew attention to the 
need to understand the shaping process of 
the territorial body when discussing appar-
ently immaterial actions, such as strategy, 
policies and change.

In recent years, crisis has already deeply 
affected the city and its urban development. 
Resources, of different kind (welfare, 
financial, environmental) might not be 
lesser but they become more difficult to 
be acceded. 

As a result, responding to a critical societal 
change by engaging planning and design 
has been identified as an important topic 
to further research in different levels of 
planning and design in Lisbon.9 Particularly, 
on how the metropolitan territories are 
evolving into fabrics that react differently 
to economic, societal and urban dynamics. 
EC documents and frameworks started 
adjusting and shifting focus from:
•  territorial cohesion, competiveness, 

space and environmental design-
 oriented,10 by means of resilience 

planning concepts and policies, such 

as multi-level, flexibility, adjustment 
capacity, to

•  a smart, sustainable and inclusive 
 economy [growth], social and environ-

mental capital-oriented,11 committed 
(according to EUROCITIES) to the 
improvement of current conditions in 
climate, inclusion and recovery in 

 different dimensions of society and 
cities.

From public to collective

Generally speaking, it is perceived a redi-
rection in the urban agenda, from heavier 
public works —however required— to social 
and symbolic dimensions of the collective 
space. Flexibility in design and local com-
munities’ soft skills12 have been explored 
positively in several municipalities of the 
Metropolitan Area of Lisbon. 

In Lisbon urban and landscape design have 
been targeting a different sort of resilience 
and adjusting capacity to lack of resources, 
mainly by promoting urban spaces in such a 
manner that per se allow these new areas to 
increase metropolitan liveliness and social 
endure. The urban rehabilitation of Mourar-
ia is already seen as a paradigmatic experi-
ment with regard to heritage, social diver-
sity and inclusion, renovation of activities 
that may contribute to a certain “self-re-
generation”. However, under a different 
scope and wider role in Lisbon – especially 
in its metropolitan condition and unique 
structure centred in the Tagus Estuary – the 
rehabilitation along the waterfront, also 
led by CML/ Câmara Municipal de Lisboa, 
deserve a particular reflection. Having 
been so debated throughout the 80/90’s, 
Harbour Cities and their waterfronts, with 
their failures and successes, almost be-
came a wearied out topic, despite the great 
examples known in the Portugal, Spain, the 
Netherlands, just to name a few.
Nevertheless, as resources became lesser 
and urban rehabilitation started to target 
different dimensions of the territory – 
environmental and social capital resilience, 
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e.g. -several projects which had been left 
waiting for further opportunities were final-
ly gathered along a spinal cord of eight ver-
tebras: 1) Public Space Requalification of 
Cais do Sodré/ Corpo Santo, 2) Ribeira das 
Naus; 3) Terreiro do Paço/ Royal Square; 
4) Estação Sul/Sueste/ Fluvial Station; 
5) Campo das Cebolas/Doca da Marinha/ 
Cebolas Square/Navy Quay; 6) Terminal 
de Cruzeiros/ Cruisers’ Terminal; 7) New 
mechanical accessibilities to the Castle Hill; 
8) Bicycle Lane.13

This was allowed by an adjustment of 
jurisdiction based in a two-tiered change: in 
one hand the functional reorganization of 
the Port Authority, in line with the national 
plan, on the other, the change of hands of 
important heritage areas, notably in the 
Baixa waterfront, to the Municipality of 
Lisbon.14 By these means, proceedings to 
intervene in these places, which prior have 
been conditioned by several entities and 
infrastructural protection, were simplified 
and allowed for effective action and urban 
qualification. The increase in the flexibility 
of planning tools, thus contributing to the 
improvement and efficiency of implemen-
tation, had already been acknowledged as 
a key resilience factor in governance and 
management.15 In this respect, one may also 
refer an increased communication and par-
ticipatory effort to reach the different com-
munities living in the cities within the city, 
which was seen as important because of 
unusual in countries with a Napoleonic Law 
background, as Portugal. Projects became 
closer to the citizen and, in the absence of 
other leisure opportunities,16 places such as 
Ribeira das Naus truly became a beach for 
all in the centre of the city. 

Not only a referenced design, international-
ly speaking, by Proap/Global, but a familiar 
comfortable place for everyone, just in 
front the beautiful scenery offered by the 
Tagus Estuary. One may argue that it is only 
public space, but it has become an evidence 
that qualified spaces that bring everyone 

together are not only the core of the city, 
but its own reason to keep on time after 
time. More than public, collective. Ours.
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1.4 / La gestión y visualiza-
ción de los datos urbanos 
como herramientas de diag-
nosis y análisis: para una 
gestión eficiente del territorio

Marco general y específico

El término “eficiencia territorial” es un 
término relativo a una escala de análisis y 
a cada territorio y su propia capacidad, sea 
ecológica o social. La Región Metropolitana 
de Barcelona hace eco de esta afirmación 
destacando como una región compleja, 
donde diferentes realidades y situaciones 
territoriales se superponen y de forma 
simultánea en el mismo espacio, crean unas 
dinámicas intrínsecas propias. Respectiva-
mente, para poder contestar a esas necesi-
dades territoriales, tal como ha resaltado 
el análisis de este proyecto de investiga-
ción, no caben soluciones únicas, sino unas 
lógicas proyectuales a medida, contextua-
lizadas, y que contestan realmente a las 
necesidades del territorio, su vocación y su 
metabolismo social. 

Las ciudades hoy en día se han convertido 
en ambientes ricos en datos, cuya pro-
ducción sigue unos ritmos de crecimiento 
exponenciales. Cada ciudadano cada día 
produce una inmensa cantidad de datos, 
y no solamente. Todo tipo de dispositivos 
presentes en el entorno urbano capturan 
en tiempo real información de diferentes 
tipos, y la procesan o la emiten para proce-
sarla en servidores específicos para esta 
función. Cada vez estos instrumentos están 
más presentes, y más interconectados 
entre ellos, llegando a la consolidación del 
“Internet de las cosas”. Frente a la disponibi-
lidad de datos que puede parecer excesiva,  
es indiscutible que una buena gestión de 
los datos urbanos útiles, en los diferentes 
formatos disponibles, puede llegar a ser una 
herramienta muy útil tanto para el análisis 
como el diseño urbano. Cabe recordar que si 
estamos hablando sobre la reprogramación 

1.4 / La gestió i visualització 
de les dades urbanes com a 
eines de diagnosi i anàlisi: 
per a una gestió eficient del 
territori

Marc general i específic

El terme “eficiència territorial” és un 
terme relatiu a una escala d’anàlisi i a cada 
territori i de la seva pròpia capacitat, sigui 
ecològica o social. La Regió Metropolitana 
de Barcelona es fa eco d’aquesta afirma-
ció, destacant com una regió complexa, on 
diferents realitats i situacions territorials 
se superposen i de manera simultània en 
el mateix espai, creen unes dinàmiques 
intrínseques pròpies.  Respectivament, 
per a poder respondre a aquestes neces-
sitats territorials, tal com ha destacat 
l’anàlisi d’aquest projecte de recerca, no 
hi ha solucions úniques, sinó unes lògiques 
projectuals a mida, contextualitzades, i 
que contesten realment a les necessitats 
del territori, la seva vocació i el seu meta- 
bolisme social.

Les ciutats, avui, s’han convertit en ambi-
ents rics en dades, la producció dels quals 
segueix uns ritmes de creixement expo-
nencials. Cada ciutadà, cada dia produeix 
una immensa quantitat de dades, però 
no només això. Tot tipus de dispositius 
presents en l’entorn urbà capturen en 
temps real informació de diferents tipus, i 
la processen o emeten per processar-la en 
servidors específics per aquesta funció. 
Cada vegada aquests instruments són 
més presents, i més interconnectats entre 
ells, arribant a la consolidació de l’ “Inter-
net de les coses”. Davant la disponibilitat 
de dades que pot semblar excessiva, 
és indiscutible que una bona gestió de 
les dades urbanes útils, en els diferents 
formats disponibles, pot arribar a ser una 
eina molt útil tant per l’anàlisi com pel 
disseny urbà. Cal recordar que si estem 
parlant sobre la reprogramació urbana 
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urbana como estrategia, los datos como 
elemento estructural de cualquier progra-
ma, físico o informático, tienen un papel 
clave. Solamente cuando somos capaces de 
procesar, entender y organizar estos datos, 
pueden convertirse en información útil para 
poder dar sentido a la complejidad presente 
y emergente del territorio. 

El proyecto de investigación, como se ha 
mencionado anteriormente, ha definido 
como ámbito de estudio la Región Metropo-
litana de Barcelona, para poder comprobar 
sus propuestas teóricas. De todas formas, 
este análisis ha sido apoyado previamente y 
paralelamente por otros trabajos, de natu-
raleza teórica y de enfoques más abiertos. 
Se trata de cuatro trabajos1 que son los 
siguientes:

El atlas de diagramas de ciudades

Se trata de una recopilación de diagramas 
de ciudades, desde la antigüedad hasta la 
actualidad, tanto de representaciones como 
de planes, es decir, de una naturaleza más 
proyectual. El estudio de estos diagramas 
ha permitido observar la evolución en la 

Diferents diagrames de 
ciutats de l’Atles de dia-
grames de ciutats. Font: 
Ciutat Mosaic Territorial, 
2010.

Diferentes diagramas de 
ciudades del Atlas de 
diagramas de ciudades. 
Fuente: Ciudad Mosaico 
Territorial, 2010.

com a estratègia, les dades com a element 
estructural de qualsevol programa, físic o 
informàtic, té un paper clau. Només quan 
som capaços de processar, entendre i 
organitzar aquestes dades, poden conver-
tir-se en informació útil per poder donar 
sentit a la complexitat present i emergent 
del territori.

El projecte de recerca, com s’ha men-
cionat anteriorment, ha definit com a 
àmbit d’estudi la Regió Metropolitana de 
Barcelona, per poder comprovar les seves 
propostes teòriques. Tanmateix, aquesta 
anàlisi ha estat recolzada prèviament 
i paral·lelament per altres treballs, de 
naturalesa teòrica i d’enfocaments més 
oberts. Es tracta de quatre treballs1 que 
són els següents:

L’atles de diagrames de ciutats

Es tracta d’una recopilació de diagra-
mes de ciutats, des de l’antiguitat fins 
a l’actualitat, tant de representacions 
com de plans, és a dir, d’una naturalesa 
més projectual. L’estudi d’aquests dia-
grames ha permès observar l’evolució 
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Diferents diagrames de 
ciutats de l’Atles de dia-
grames de ciutats. Font: 
Ciutat Mosaic Territorial, 
2010.

Diferentes diagramas de 
ciudades del Atlas de 
diagramas de ciudades. 
Fuente: Ciudad Mosaico 
Territorial, 2010.

representación gráfica al representar 
los diferentes elementos de la ciudad, y 
al mismo tiempo, la complejidad añadida 
que se iba presentando cada vez más en 
estos diagramas. Por un lado, se ve la 
realidad territorial representada que va 
cambiando con el paso del tiempo, y por 
el otro lado, también se pueden apreciar 
los diferentes modelos de ciudad que se 
van proponiendo en las diferentes épocas 
históricas. 

La recopilación de referencias  
de atlas

El segundo trabajo de recopilación  se ha 
enfocado en la idea del Atlas como herra-
mienta de presentación de diferentes temas 
de análisis urbano y territorial. El objetivo 
era ver los diferentes tipos de atlas, la 
diversidad de temas abordados, la manera 
de representar gráficamente la información 
en cuestión, y las diferentes perspectivas 
al desarrollar el análisis. Cabe destacar 
entre los Atlas analizados, dos casos:  “La 
construcció del territori metropolità / Mor-
fogènesi de la Regió Urbana de Barcelona” 

en la representació gràfica a l’hora de 
representar els diferents elements de la 
ciutat, i alhora, la complexitat afegida que 
s’anava representant cada vegada més en 
els diferents diagrames. Per una banda, 
es veu la realitat territorial representada 
que va canviant amb el pas del temps, i 
per altra banda, també es poden apreci-
ar els diferents models de ciutat que es 
van proposant en les diferents èpoques 
històriques.

La recopilació de referències  
d’atles

El segon treball de recopilació s’ha 
centrat en la idea de l’Atles com a eina 
de representació de diferents temes 
d’anàlisi urbana i territorial. L’objectiu 
era veure els diferents tipus d’atles, la 
diversitat de temes abordats, la manera 
de representar gràficament la informació 
en qüestió, i les diferents perspectives 
a l’hora de desenvolupar l’anàlisi. Cal 
destacar entre els Atles analitzats dos 
casos: “La construcció del territori metro-
polità. Morfogènesi de la Regió Urbana 
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(1999)2 y “L’explosió de la ciutat” (2007),3 
dos estudios que han servido como base y 
punto de partida para el trabajo del análisis 
de este proyecto de investigación.

El atlas de indicadores

El siguiente atlas se ha focalizado en los di-
ferentes sistemas de indicadores urbanos 
de los últimos años. En este contexto se 
han analizado los siguentes sistemas (ver 
Tabla 2, pág. 100).

El objetivo de este análisis consistió en ver 
en su totalidad los aspectos y atributos que 
han considerado estos sistemas, cuáles van 
apareciendo y cuáles reciben más o menos 
atención. Posteriormente esta recopilación 
ha servido al equipo de investigación como 
una panoplia para abordar los diferentes 
proyectos analizados, no a partir de indica-
dores numéricos necesariamente sino como 
consideraciones de carácter cualitativo.

Es decir, las diferentes series se proponen 
en función de los sistemas de análisis (ver 

Alguns exemples de 
l’Atles de referències. 
Font: equip Ciutat  
Mosaic Territorial, 2011.

Algunos ejemplos del 
Atlas de referencias. 
Fuente: equipo Ciudad 
Mosaico Territorial, 
2011.

de Barcelona” (1999),2 i “L’explosió de la 
ciutat” (2007),3 dos estudis que han servit 
com a base i punt de partida per al treball 
d’anàlisi d’aquest projecte de recerca.

L’atles d’indicadors

El següent atles s’ha enfocat en els 
diferents sistemes d’indicadors urbans 
dels últims anys. En aquest context s’han 
analitzat els següents sistemes (vegeu 
Taula 2, pàg. 100).

L’objectiu d’aquesta anàlisi va constistir 
a veure en la seva totalitat els aspectes i 
atributs que han considerat aquests siste-
mes, quins van apareixent i quins reben més 
o menys atenció. Posteriorment, aquesta 
recopilació ha servit a l’equip d’investigació 
com una panòplia per abordar els diferents 
projectes analitzats, no a partir d’indica-
dors numèrics necessàriament, sinó com a 
consideracions de caràcter qualitatiu.

És a dir, les diferents sèries es proposen en 
funció dels sistemes d’anàlisi (veure capítol 
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Taula 2. Sistemes d’indi-
cadors considerats pel 
projecte. Font: elabo-
ració pròpia.

Tabla 2. Sistemas de in-
dicadores considerados 
por el proyecto. Fuente: 
elaboración propia.

UN-Habitat Agenda Indicators

Urban Audit (European Union) 
Smart cities – European ranking of medium-sized cities

LEED for Neighborhood Development (US)
BREEAM Communities (UK)
Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Observatori de Paisatge – Indicadors del Paisatge
Agència Ecològica Urbana de Barcelona
(Varis projectes: Ecobarri Figueres, CATMED, City Protocol, Guia metodològica per certificacions 
qualitat i sostenibilitat medi ambient urbà)
Observatori de Sostenibilitat de les Comarques Gironines
El perfil de la ciutat

Internacional

Europa

Nacional

Regional / local

Indicador Escala

1.6 pàg. 112) i com a base a partir de la qual 
establir els atributs dels projectes. 

A partir dels referents analitzats es cons-
trueix una guia per la diagnosi i anàlisi  
de l’eficiència territorial aplicable sobre 
els projectes metropolitans i que servirà 
de base en fases posteriors d’aquesta 
línia de recerca (vegeu capítol 1.5,  
pàg. 110).

L’atles de visualitzadors urbans

L’últim treball de recopilació que s’ha 
desenvolupat s’ha enfocat a l’àmbit digital 
i a la disponibilitat de visualitzadors de 
dades urbanes en el marc del big data i 
l’open data. Sovint aquests visualitza-
dors també serveixen com a repositori de 
dades digitals georeferenciades. S’han 
estudiat casos locals a nivell de Cata-
lunya, donant l’oportunitat d’identificar 
la disponibilitat de dades obertes que 
podrien servir per l’anàlisi. Alhora, també 
s’han estudiant una àmplia gamma de ca-
sos internacionals per tenir una idea clara 
de l’estat de l’art sobre la visualització de 
dades urbanes i els diferents productes ja 
desenvolupats.

Aquest últim treball ha permès entrar en 
més profunditat en l’emergent món de 
les dades urbanes apreciant el potencial 

capítulo 1.6, pág. 112) y como base para 
establecer los atributos de los proyectos.

A partir de los referentes analizados se cons-
truye una guía para la diagnosis y análisis 
de la eficiencia territorial aplicable sobre 
los proyectos metropolitanos y que servirá 
de base en fases posteriores de la presente 
línea de investigación (ver capítulo 1.5, pág. 
110).
      

El atlas de visualizadores urbanos

El último trabajo de recopilación que se 
ha desarrollado  se ha enfocado al ámbito 
digital y la disponibilidad de visualizadores 
de datos urbanos en el marco del big data 
y el open data. A menudo estos visualiza-
dores también sirven como repositorio de 
datos digitales georreferenciados. Se han  
estudiado casos locales a nivel de Cata-
lunya, dando la oportunidad de identificar 
la disponibilidad de datos abiertos que 
podrían servir para el análisis. Al mismo 
tiempo, también se ha estudiado una amplia 
gama de casos internacionales para tener 
una clara idea del estado de arte sobre la 
visualización de datos urbanos y los dife-
rentes productos ya desarrollados.

Este último trabajo ha permitido entrar en 
más profundidad en el emergente mundo de 
los datos urbanos apreciando el potencial 
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que conlleva para la mejora de la gestión ur-
bana. La recopilación ha intentado sistema-
tizar los casos analizados según una serie 
de criterios comunes que se han detectado. 
Estos criterios son los siguientes:

Datos visualizados. La primera cuestión a 
investigar ha sido el contenido de los datos 
que se están visualizando. Frecuentemente 
esos visualizadores suelen ser temáticos, 
abordan temas concretos, o muchas veces 
optan por un carácter politemático combi-
nando capas de diversas características.  En 
este contexto entonces, los datos visuali-
zados se pueden tratar de: a) datos energé-
ticos y metabólicos, proporcionando todo 
tipo de datos sobre el uso y consumo de 
energía de los territorios pero también su 
potencial energético en la hora de conside-
rar posibles fuentes de energía; b) datos 
ambientales, proporcionando información 
sobre diversos aspectos ambientales como 
la biodiversidad, la climatología, etc., pero 
también sobre las infraestructuras ambien-
tales del territorio, como los usos del suelo, 

Criteris de classificació 
dels visualitzadors 
analitzats en l’Atles de 
Visualitzadors urbans.
Font: equip Ciutat  
Mosaic Territorial, 2013.

Criterios de clasificación 
de los visualizadores 
analizados en el Atlas 
de Visualzadores ur-
banos. Fuente: equipo 
Ciudad Mosaico Territo-
rial, 2013.

que comporta per a la millora de la gestió 
urbana. La recopilació ha intentat sistema-
titzar els casos analitzats segons una sèrie 
de criteris comuns que s’han detectat. 
Aquests criteris són els següents:

Dades visualitzades. La primera qües-
tió a investigar ha estat el contingut de 
les dades que s’estan visualitzant. Fre-
qüentment aquests visualitzadors solen 
ser temàtics, aborden temes concrets, 
o moltes vegades opten per un caràcter 
politemàtic combinant capes de diverses 
caracterídtiques. En aquest context, doncs, 
les dades visualitzades es poden tractar 
de: a) dades energètiques i metabòliques, 
proporcionant tot tipus de dades sobre l’ús 
i el consum d’energia dels territoris però 
també el seu potencial energètic a l’hora de 
considerar possibles fonts d’energia;  
b) dades ambientals, proporcionant infor-
mació sobre diversos aspectes ambientals 
com la biodiversitat, la climatologia, etc., 
però també sobre les infraestructures 
ambientals del territori, com els usos del 
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la conectividad, la bioproductividad del 
territorio, etc.; c) datos geotopográficos, a 
partir de cartografías más tradicionales en 
formatos editables y consultables sobre la 
topografía y los sistemas urbanos y sus di-
ferentes componentes, como el parcelario, 
la red viaria, zonificaciones, etc.; d) datos 
de movilidad, que suelen ser datos más 
dinámicos (en algunos casos, hasta en tiem-
po real) y, por eso, requieren  otro tipo de 
visualizaciones; e) datos socioeconómicos 
y estadísticos, que en la mayoría de casos 
se trata de datos estadísticos georreferen-
ciados, como la renta por cápita, encuestas, 
información catastral, etc.; f) datos de 
planeamiento, que permiten la consulta de 
los planes de actuaciones pasadas o en eje-
cución y consultar detalles relacionados con 
las mismas; g) datos culturales y de patri-
monio, que proporcionan información sobre 
elementos patrimoniales del territorio de 
carácter material o inmaterial; h) datos 
sobre patrones emergentes, a partir de la 
visualización de determinados datos reco-
pilados en tiempo real a través de las redes 

sòl, la connectivitat, la bioproductivitat del 
territori, etc.; c) dades geotopogràfiques, a 
partir de cartografies més tradicionals en 
formats editables i consultables sobre la 
topografia i els sistemes urbans i els seus 
diferents components, com el parcel·lari, la 
xarxa viària, zonificacions, etc.; d) dades de 
mobilitat, que solen ser dades més dinà-
miques (en alguns casos fins i tot a temps 
real) i, per tant, requereixen altres tipus 
de visualitzacions; e) dades socioeconò-
miques i estadístiques, que en la majoria 
dels casos es tracta de dades estadísti-
ques georeferenciades, com la renda per 
capita, enquestes, informació cadastral, 
etc.; f) dades de planejament, que per-
meten la consulta dels plans d’actuacions 
passades o en execució, i consultar-ne els 
detalls relacionats; g) dades culturals i de 
patrimoni, que proporcionen informació 
sobre elements patrimonials del territori 
de caràcter material o immaterial; h) dades 
sobre patrons emergents, a partir de la 
visualització de determinades dades obtin-
gudes en temps real a través de les xarxes 

Exemples de visualit-
zadors de l’Atles de 
Visualitzadors urbans.
Font: equip Ciutat  
Mosaic Territorial, 2013.

Ejemplos de visuali-
zadores del Atlas de 
Visualizadores urbanos. 
Fuente: equipo Ciudad 
Mosaico Territorial, 
2013.
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Exemples de visualit-
zadors de l’Atles de 
Visualitzadors urbans.
Font: equip Ciutat  
Mosaic Territorial, 2013.

Ejemplos de visuali-
zadores del Atlas de 
Visualzadores urbanos. 
Fuente: equipo Ciudad 
Mosaico Territorial, 
2013.

socials o de diferents tipus de sensors que 
ens permeten discernir uns patrons d’uns 
altres i, respectivament, observar dinàmi-
ques presents en els teixits urbanitzats.

Tipus de dades. També podem discernir 
diferents categories de dades segons el 
seu caràcter, el qual es pot definir segons: 
a) el grau d’accessibilitat a aquestes 
dades (per exemple, Open Data), b) l’ex-
clusivitat d’aquestes dades (per exemple, 
si són dades privades); c) la quantitat de 
dades en termes de bytes (el Big Data); d) 
l’escala de dades amb relació a la necessi-
tat d’una infraestructura d’acord a aques-
ta escala de manera que sigui capaç de 
gestionar i processar el volum de dades; 
e) la participació en la producció de les 
dades, és a dir, si l’agent productor ha 
estat inconscient o ha participat a través 
de plataformes col·laboratives i  
participatives. 

Tipus de visualització. La visualització 
de dades cada vegada passa més de la tra-

sociales o diferentes tipos de sensores que 
nos permiten discernir unos patrones de 
otros y, respectivamente,  observar dinámi-
cas presentes en los tejidos urbanizados. 
 
Tipo de datos. También podemos discernir 
diferentes categorías de datos según su 
carácter.  Este carácter se puede definir 
según: a) el grado de accesibilidad a estos 
datos (por ejemplo, el Open Data); b) la ex-
clusividad de estos datos (por ejemplo, si 
son datos privados o no); c) la cantidad de 
datos en términos de bytes (el Big Data);  
d) la escala de datos, con relación a la ne-
cesidad de una infraestructura de acuerdo 
a esta escala de manera que sea capaz de 
gestionar  y procesar el volumen de datos;  
e) la participación en la producción de los 
datos, es decir, si el agente productor ha 
sido inconsciente o ha participado a través 
de plataformas colaborativas y participa-
tivas. 

Tipos de visualización. La visualización de 
los datos cada vez más pasa de la tradicio-
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dicional pantalla bidimendional de l’ordina-
dor a altres mitjans i diferents interfícies 
que permeten una interacció més com-
plexa i amb més capacitat d’immersió de 
l’usuari. Amb el desplegament de l’Internet 
de les coses pels entorns urbans, aquesta 
interacció serà cada vegada més directa i 
recíproca.

Productors / Gestors de dades. L’última 
consideració a tenir en compte és qui hi ha 
darrere la producció de dades. És a dir, si 
és una administració pública, una empresa 
multinacional, una associació ciutadana 
o una entitat sense ànim de lucre. Els 
objectius són diferents en funció de qui 
produeix les dades i amb quina finalitat les 
distribueix.

Amb la finalitat de poder entrar en més 
profunditat i experimentar de primera 
mà la utilització d’aquestes dades, s’ha 
formalitzat un conveni de col·laboració 
amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) i el Departament d’Urba-
nisme i Ordenació del Territori (DUOT) de 
la Universitat Politècnica de Catalunya. La 
col·laboració ha tingut una doble fina- 
litat: per una banda, l’ICGC facilitaria les 
dades necessàries per a l’anàlisi de la Re-
gió Metropolitana de Barcelona. L’equip de 
recerca, per la seva banda, utilitzaria l’eina 

nal pantalla bidimensional del ordenador a 
otros medios y diferentes interfaces que 
permiten una interacción más compleja 
y con más capacidad de inmersión del 
usuario. Con el despliegue del Internet de 
las cosas por los entornos urbanos, esta 
interacción será cada vez más directa y 
recíproca.  

Productores / Gestores de datos. La última 
consideración a tener en cuenta es quien 
está detrás de la producción de datos. Es 
decir, si es una administración pública, una 
empresa multinacional, una asociación de 
ciudadanos o una entidad sin ánimo de lucro.  
Los objetivos son diferentes según quien 
produce los datos y para qué fin los distri-
buye.

Con el fin de poder entrar en más profun-
didad y experimentar de primera mano la 
utilidad de estos datos, se ha formalizado 
un convenio de colaboración entre el  Insti-
tuto Cartográfico y Geológico de Catalunya 
(ICGC) y el Departamento de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio (DUOT) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. La 
colaboración ha tenido un doble fin: por un 
lado, el ICGC facilitaría los datos necesarios 
para el análisis de la Región Metropolitana 
de Barcelona. El equipo de investigación, 
por su parte, iba a utilizar la herramienta de 

Exemples de visualit-
zadors de l’Atles de 
Visualitzadors urbans.
Font: equip Ciutat  
Mosaic Territorial, 2013.

Ejemplos de visuali-
zadores del Atlas de 
Visualzadores urbanos. 
Fuente: equipo Ciudad 
Mosaico Territorial, 
2013.
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mapeo colectivo INSTAMAPS que estaba 
desarrollando el ICGC, y que en el momento 
de formalizar el convenio se encontraba 
en una fase beta. Esta herramienta se ha 
utilizado en nuestros laboratorios y talle-
res de las asignaturas universitarias para 
facilitar un testeo en vivo de la aplicación. 
La misma aplicación también se utilizó por 
el equipo investigador para difundir la base 
de datos de proyectos metropolitanos.4 El 
ICGC también aprovechó esta colaboración 
para darse cuenta de los datos que utilizan 
los profesionales y los investigadores en el 
ámbito del planeamiento, y poder facilitar-
les, en un futuro, un mejor servicio. 

Al margen de esta exploración en el mundo 
de los datos urbanos, desde el presente 
proyecto de investigación se han organiza-
do dos seminarios con invitados expertos 
en diferentes ámbitos relacionados, tanto 
para presentar avances como para explorar 
posibles sinergias en el futuro. El primer 
seminario se tituló “Open Data i Visualitza-
dors de Ciutat” y tuvo lugar en la ETSAV el 
14 de noviembre de 2013. Por otro lado, el 
segundo seminario titulado “Visualitzadors 
urbans: Data, Big Data, Open Data per una 
gestió urbana i territorial eficient” tuvo 
lugar el 1 y el 2 de diciembre del 2014 en el 
CCCB en el marco de los cursos que ofrece 
la CUIMP Barcelona.  Los dos eventos han 
significado una experiencia fructífera que 
nos ha permitido abrir el debate y  
enriquecerlo con perspectivas diferentes  
y valiosas.

Como una consecuencia de todo este pro-
ceso y, al mismo tiempo, dándonos cuenta 
de la disponibilidad y diversidad de datos 
presentes en la RMB hemos llegado a for-
malizar una propuesta para un visualizador 
metropolitano. Aunque no queda incluido 
dentro de los productos de este proyecto, 
queda como una propuesta a desarrollar 
en un futuro, con unos posibles colabora-
dores ya identificados. Este trabajo podría 
recoger tanto los datos producidos durante 
el proyecto, proporcionándoles más difu-
sión, como también otro tipo de datos de 
diferentes instituciones  y administracio-

de cartografia col·lectiva INSTAMAPS 
que està desenvolupant l’ICGC, i que en el 
moment de signar el conveni es trobava en 
fase beta. Aquesta eina s’ha utilitzat en els 
nostres laboratoris i tallers de les assig-
natures universitàries per facilitar un test 
en viu de l’aplicació. La mateixa aplicació 
també s’ha utilitzat per l’equip de recerca 
per difondre la base de dades de projectes 
metropolitans.4 L’ICGC també va aprofitar 
aquesta col·laboració per assabentar-se 
de les dades que utilitzen els professi-
onals i els investigadors en l’àmbit del 
planejament i, així, poder facilitar-los, en 
un futur, un millor servei.

Al marge d’aquesta exploració del món de 
les dades urbanes, des d’aquest projecte 
de recerca s’han organitzat dos semina-
ris amb convidats experts en diferents 
àmbits relacionats, tant per presentar 
avanços com per explorar possibles 
sinergies en el futur. El primer seminari 
es va titular “Open Data i Visualitzadors 
de Ciutat” i va tenir lloc a l’ETSAV el 14 
de novembre de 2013. Per altra banda, el 
segon seminari amb títol “Visualitzadors 
urbans: Data, Big Data, Open Data per a 
una gestió urbana i territorial eficient”, va 
tenir lloc l’1 i 2 de desembre de 2014 al 
CCCB en el marc dels cursos que ofereix 
la CUIMP Barcelona. Els dos esdeveni-
ments han significat una experiència fruc-
tífera que ens ha permès obrir el debat i 
enriquir-lo amb perspectives diferents i 
valuoses.

Com una conseqüència de tot aquest pro-
cés, i alhora, adonant-nos de la diversitat 
de dades presents a la RMB, hem arribat a 
formalitzar una proposta per a un visua-
litzador metropolità. Tot i que no queda 
inclòs dins els productes d’aquest projec-
te, resta com una proposta a desenvolu-
par en un futur, amb uns possibles col·la-
boradors ja identificats. Aquest treball 
podria recollir tant les dades produïdes 
durant el projecte, proporcionant-los  
més difusió, com també altres tipus de 
dades de diferents institucions i adminis-
tracions, creant d’aquesta manera,  
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nes, creando de esta manera un repositorio 
digital de cartografía metropolitana. 

La visualización de datos como 
oportunidad emergente

Concluyendo, podemos afirmar que las 
ciudades son ecosistemas de datos cada 
vez más intensivos debido a la digitaliza-
ción extendida progresivamente por todo 
el territorio. Nuevos productores de datos 
se añaden cada día a esta infraestructu-
ra digital, acompañada por un creciente 
número de aplicaciones y, respectivamente, 
de servidores que gestionan y distribuyen 
los datos.  Mientras esta estructura digital 
permanezca como una infraestructura y no 
esté integrada en el diseño, y también, en la 
ecología de nuestras ciudades, puede llegar 
a tener un carácter disruptivo en muchos 
sentidos. Y principalmente, en relación 
con los flujos de información y las respec-
tivas dinámicas que crean, en términos de 
producción de conocimiento y con relación 
al poder basado en el control, la gestión y el 
uso de esos datos. 

Diagrama explicatiu de 
la proposta per la crea-
ció d’un visualitzador 
metropolità per la RMB. 
Investigació prèvia i 
fonts d’informació. Font: 
equip Ciutat  
Mosaic Territorial, 2013.

Diagrama explicativo 
de la propuesta para la 
creación de un visua-
lizador metropolitano 
para la RMB. Investi-
gación previa y fuentes 
de información. Fuente: 
equipo Ciudad Mosaico 
Territorial, 2013.

un repositori digital de cartografia  
metropolitana.

La visualització de dades com una 
oportunitat emergent

Concloent, podem afirmar que les ciutats 
són ecosistemes de dades cada vegada 
més intensius a causa de la digitalitza-
ció que cada vegada es fa més extensa 
per tot el territori. Nous productors de 
dades s’afegeixen cada dia a aquesta 
infraestructura digital, acompanyada per 
un creixent número d’aplicacions i, res-
pectivament, de servidors que gestionen 
i distribueixen les dades. Mentre aques-
ta estructura digital romangui com una 
infraestructura i no estigui integrada en el 
disseny, i també, en l’ecologia de les nos-
tres ciutats, pot arribar a tenir un caràcter 
disruptiu en molts sentits. I principalment, 
amb relació als fluxos d’informació i les 
respectives dinàmiques que creen, en 
termes de producció de coneixement i 
amb relació al poder basat en el control, la 
gestió i l’ús d’aquestes dades.
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Diagrama explicatiu de 
la proposta per la crea-
ció d’un visualitzador 
metropolità per la RMB. 
Components i usuaris. 
Font: equip Ciutat Mo-
saic Territorial, 2013.

Diagrama explicativo 
de la propuesta para la 
creación de un visua-
lizador metropolitano 
para la RMB. Com-
ponentes y usuarios. 
Fuente: equipo Ciudad 
Mosaico Territorial, 
2013.
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A les ciències urbanes els ha costat molt 
desenvolupar la naturalesa dinàmica de la 
ciutat, els seus ritmes de creixement, les 
seves dilatacions, les seves economies 
d’escala i les seves funcions variables. 
Avui, i com podem veure sovint, cada 
vegada més som capaços de monitoritzar 
aquestes dinàmiques en temps real. I el 
que és més important, de crear un historial. 
L’estudi de totes aquestes noves dades i el 
muntatge d’una estructura adequada per 
poder processar-los, pot ajudar a desmiti-
ficar la complexitat urbana i pot permetre 
convertir el que a vegades és un malson, en 
una oportunitat emergent.

Cal destacar el potencial de democratitza-
ció espacial que té l’accés a les dades i als 
seus fluxos respectius. L’obertura de les 
dades per part de l’administració pública 
i d’altres institucions en forma de portals 
de dades obertes o de visors de dades 
espacials, poden ser passos decisius cap a 
un camí d’empoderament de la ciutadania. 
Com més accessibles i fàcilment entene-
dores siguin aquestes dades, per exemple, 
a través de visualitzacions, els ciutadans 
seran més capaços d’utilitzar-los per 
crear i innovar. La cocreació de la ciutat, 
una tradició inherent en l’evolució dels 
assentaments urbans, pren en el context 
tecnològic-informàtic, un significat actual 
i encara pertinent. La ciutat digital com 
a model manifestat en conceptes com el 
de Smart City ha marcat un nou discurs 
sobre la ciutat, enfocat principalment 
sobre l’aplicació tecnològica, i que exclou 
de les seves consideracions la majoria dels 
elements que tradicionalment han definit 
la ciutat. El desafiament per tots aquests 
actors i defensors de la ciutat és aconse-
guir la manera i establir el marc teòric i 
pràctic per poder urbanitzar la tecnologia. 
Les implicacions teòriques i pràctiques 
d’aquest repte obren un nou debat pel dis-
seny i la gestió de les ciutats en el futur, 
de manera més eficient però també més 
democràtica.

Con lo mucho que ha costado a las ciencias 
urbanas realizar la naturaleza dinámica 
de la ciudad, sus ritmos de crecimiento, 
sus dilataciones, sus economías de escala, 
y sus funciones variables. Hoy en día, y 
como se ve a menudo, cada vez somos más 
capaces de monitorizar estas dinámicas 
en tiempo real. Y lo más importante, de 
crear un historial. El estudio de todos estos 
nuevos datos y el montaje de una estruc-
tura adecuada para poder procesarlos, 
puede ayudar a desmitificar la complejidad 
urbana, y puede permitir convertir lo que a 
veces es una pesadilla, en una oportunidad 
emergente.

Cabe destacar el potencial de democratiza-
ción espacial que tiene el acceso a los datos 
y a sus respectivos flujos. La apertura de los 
datos por parte de la administración pública 
y de otras instituciones en forma de porta-
les de datos abiertos o de visores  
de datos espaciales, pueden ser pasos deci-
sivos hacia un camino de empoderamiento 
de la ciudadanía. Cuanto más accesibles y 
fácilmente entendibles sean estos datos, 
por ejemplo, a través de visualizaciones, los 
ciudadanos serán más capaces de utilizarlos  
para crear e innovar. La co-creación de la 
ciudad, una tradición inherente en la evo-
lución de los asentamientos urbanos, toma 
en el contexto tecnológico-informático, un 
significado actual y todavía pertinente. La 
ciudad digital como modelo manifestado 
en conceptos como el de Smart City ha 
marcado un nuevo discurso sobre la ciudad, 
enfocado principalmente sobre la aplicación 
tecnológica, y que excluye de sus conside-
raciones la mayoría de los elementos que 
tradicionalmente han definido la ciudad.  
El desafío para todos los actores y defen-
sores de la ciudad es conseguir la manera y 
establecer el marco teórico y práctico para 
poder urbanizar la tecnología. Las impli-
caciones teóricas y prácticas de este reto 
abren un nuevo debate para el diseño y la 
gestión de la ciudades en el futuro, de  
forma más eficiente pero también más 
democrática.



109

[1] Tots els documents es poden consultar en 
accés obert al web: 
<www.ciutatmosaicterritorial.com/recerca>.

[2] Investigació sobre les formes i extensió del 
creixement urbà (morfogènesi) des de mitjan 
segle XIX al segle XX de la Regió Metropolitana 
de Barcelona,   reconeixent tres etapes que 
responen a tres models de creixement con-
temporani: agregació (1956-1972), dispersió 
(1972-1984) i polarització (1984-1994). Pu-
blicació resultant: FONT, A.; LLOP, C.; VILANOVA, 
J. M. La construcció del territori metropolità: 
morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. 
Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona. 
Mancomunitat de Municipis, 1999.

[3] Projecte de recerca finançat pel Ministeri 
de Ciència i Tecnologia. COD. BIA2003-
09097. D’aquesta segona investigació 
resulten dues reflexions: a) comprendre que 
les aportacions teòriques sobre la realitat 
del territori són molt específiques de cada 
territori; i b) amb el treball “Mocions”, que la 
gestió de les transformacions és correlativa a 
les lògiques de projecte. Publicació resultant: 
FONT, A. (ed.). L’explosió de la ciutat / The 
explosion of the city. COAC. Fòrum de les 
Cultures, 2004.

[4] Mapa dels projectes metropolitans: 
<www.ciutatmosaicterritorial.com/projectes-
metropolitans.html>.

[1] Todos los documentos se pueden consultar 
en acceso abierto en la web: 
<www.ciutatmosaicterritorial.com/recerca>.

[2] Investigación sobre las formas y extensión 
del crecimiento urbano (morfogénesis) desde 
mediados del siglo XIX al siglo XX de la Región 
Metropolitana de Barcelona, reconociendo 
tres etapas que responden a tres modelos de 
crecimiento contemporáneo: agregación (1956-
1972), dispersión (1972-1984) y polarización 
(1984-1994). Publicación resultante: FONT, A.; 
LLOP, C.; VILANOVA, J. M. La construcció del terri-
tori metropolità: morfogènesi de la regió urbana 
de Barcelona. Barcelona: Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Mancomunitat de Municipis, 1999. 

[3] Proyecto de investigación financiado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología. COD. 
BIA2003-09097. De esta segunda investigación 
resultan dos reflexiones: a) comprender que 
las aportaciones teóricas sobre la realidad 
del territorio son muy específicas de cada 
territorio; y b) con el trabajo “Mocions”, que 
la gestión de las transformaciones es corre-
lativa a las lógicas de proyecto. Publicación 
resultante: FONT, A. (ed.) L’explosió de la ciutat 
/ The explosion of the city. COAC. Fòrum de les 
Cultures, 2004.  

[4] Mapa de los proyectos metropolitanos: 
<www.ciutatmosaicterritorial.com/projectes-
metropolitans.html>.

NOTES I REFERÈNCIES NOTAS Y REFERENCIAS



110

1.5 / La visualització 
integrada del territori a  
partir de sis sistemes

Una proposta  per l’anàlisi i l’avalua-
ció de l’eficiència territorial

Com hem vist en els apartats anteriors, 
l’eficiència territorial és específica d’un 
lloc i, en funció del punt de vista a partir del 
qual ens hi referim, en prenem unes con-
sideracions o altres. Així, la voluntat del 
projecte de recerca de determinar l’efici-
ència territorial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona a partir dels projectes urbans 
i territorials que s’hi han desenvolupat, ne-
cessita una aproximació al més transversal 
i holística possible. 

1.5 / La visualización 
integrada del territorio a 
partir de seis sistemas

Una propuesta para el análisis y la 
evaluación de la eficiencia territorial

Como hemos visto en los apartados ante-
riores, la eficiencia territorial es específica 
de un lugar y, en función del punto de vista a 
partir del cual nos referimos, tomamos unas 
consideraciones u otras. Así, la voluntad del 
proyecto de investigación de determinar la 
eficiencia territorial de la Región Metropo-
litana de Barcelona a partir de los proyectos 
urbanos y territoriales que se han desarro-
llado, necesita de una aproximación lo más 
transversal y holística posible.

MORFOLOGIA

Compacitat / Densitat / Intensitat
Diversitat urbana
Complexitat urbana
Traçat viari i infraestructural
Barreres i obstacles
Tipus de teixits
Porositat
Permeabilitat del teixit
Sistema de verds (característiques 
morfològiques)
Sistema d’espais públics
Cobricel
Facilitat i amabilitat dels espais
Ecotons i vores

Habitabilitat
Proximitat i accessibilitat 
Percepció del verd
Percepció de la qualitat de l’espai 
urbà
Proporció del carrer
Qualitats ambientals
Accessibilitat als espais  
naturals i a l’espai públic
Polítiques d’habitatge
Diversitat social
Qualitat de l’habitatge

Mobilitat
Accessibilitat als fluxos
Jerarquia i escales de la mobilitat
Carrers per als vianants
Carrils bici i xarxa ciclable
Temps de mobilitat quotidiana

Activitat
Escales d’activitat
Tipus i diversitat d’activitat
Mixticitat d’usos

Capacitat d’interrelació de 
dinàmiques (socials) i fluxos
Capacitat de càrrega del territori

Gestió energètica
Cicle de l’energia (consum, submi-
nistrament, producció, dissipació...)

Gestió de la matèria (matèria inerta o 
energia incorporada)

Cicle de la matèria inorgànica (ex-
tracció, residus...)

Gestió de la biomassa (matèria orgà-
nica)

Cicle de la matèria orgànica (con-
sum, residus, producció...)

Gestió de l’aigua
Cicle de l’aigua (consum, subminis-
trament, producció...)
Permeabilitat del sòl

Metabolisme social
Complexitat
Biodiversitat
Gestió dels usos del sòl

Contaminació
Emissions (gasos i partícules)
Contaminació lumínica
Contaminació acústica
Contaminació del sòl
Contaminació de l’aigua

Resiliència

ESTRUCTURA METABOLISME



111

És per aquest motiu que s’ha desenvolu-
pat la Guia per l’avaluació de l’eficièn-
cia territorial en base als sis sistemes 
d’anàlisi proposats, i que són: Morfologia, 
Estructura, Metabolisme, Xarxes, Paisat-
ge i Temps. Utilitzant les referències dels 
sistemes d’indicadors consultats (vegeu 
apartat 1.6) i també a partir d’aportacions 
del propi projecte (incorporant conceptes 
que no contemplen aquests sistemes), 
s’estableixen aquells conceptes que, sota 
cadascun d’aquests conceptes principals, 
cal considerar a l’hora d’avaluar una regió 
metropolitana en termes d’eficiència. És a 
dir, cal tenir en compte que l’aproximació, 
tot i que es faci des del projecte, ha de ser 
multiescalar i multitemporal. 

Aquests sis sistemes i els conceptes 
associats es conceben també com a tipus 
de dades a visualitzar (en referència al 
capítol 1.4).

Es por este motivo que se ha desarrollado 
la Guía para la evaluación de la eficiencia 
territorial en base a los seis sistemas de 
análisis propuestos, y que son: Morfología, 
Estructura, Metabolismo, Redes, Paisaje 
y Tiempo. Utilizando las referencias de los 
sistemas de indicadores consultados (ver 
apartado 1.6) y también a partir de aporta-
ciones del propio proyecto (incorporando 
conceptos que no contemplan estos siste-
mas), se establecen aquellos conceptos que, 
bajo cada uno de estos conceptos principa-
les, hay que considerar a la hora de evaluar 
una región metropolitana en términos de 
eficiencia. Es decir, hay que tener en cuenta 
que la aproximación, aunque se haga desde 
el proyecto, debe ser multiescalar y multi-
temporal.

Estos seis sistemas y los conceptos asocia-
dos se conciben también como tipo de datos 
a visualizar (en referencia al capítulo 1.4).

Organització i xarxes de  
governança

Participació ciutadana
Projectes d’autogestió 
ciutadana
Interterritorialitat

Xarxes ecològiques (infraestructura 
verda i blava, serveis ecosistèmics)

Xarxa d’espais naturals 
protegits
Tipus d’espai obert i valor asso-
ciat
Connectivitat ecològica

Xarxes topològiques
Xarxes de patrimoni i paisatge
Xarxes de producció (de béns i 
capital)
Xarxes de mobilitat i transport
Xarxes socials i culturals
Xarxes de comunicació, d’informació 
i de coneixement

Caràcter i identitat
Experiència i qualitat de vida
Multiplicitat i diversitat de  
paisatges
Paisatges productius
Paisatges potencials

Escales de temps
Velocitat i ritme del territori
Riscos i atzar
Impactes, pertorbacions i cicles 
associats
Innovació i creativitat
Canvi climàtic

XARXES PAISATGE TEMPS
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1.6 / Base de dades  
d’indicadors

Relació d’indicadors en funció de les 
referències consultades

Per determinar els punts d’anàlisi per la 
Guia per l’avaluació de l’eficiència terri-
torial (vegeu apartat 1.5) s’ha treballat a 
partir dels següents sistemes d’indicadors.

1.6 / Base de datos de  
indicadores

Relación de indicadores en función 
de las referencias consultadas

Para determinar los puntos de análisis para 
la Guía para la evaluación de la eficiencia 
territorial (ver apartado 1.5) se ha traba-
jado a partir de los siguientes sistemas de 
indicadores.

MORFOLOGIA / MORFOLOGÍA
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Per cadascun dels conceptes / visualit-
zadors de dades proposats (Morfologia, 
Estructura, Metabolisme, Xarxes, Paisat-
ge i Temps), s’han seleccionat els dife-
rents indicadors en cada cas que des del 
marc del projecte creiem que ens poden 
ajudar a determinar aquells punts de vista 
des d’on enfocar el concepte d’eficiència 
territorial amb relació al projecte urbà i 
territorial.

Para cada uno de los conceptos / visuali-
zadores de datos propuestos (Morfología, 
Estructura, Metabolismo, Redes, Paisaje y 
Tiempo), se han seleccionado los diferen-
tes indicadores en cada caso que desde el 
marco del proyecto creemos que nos pue-
den ayudar a determinar aquellos puntos 
de vista desde donde enfocar el concepto 
de eficiencia territorial en relación al pro-
yecto urbano y territorial.
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ESTRUCTURA / ESTRUCTURA
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ESTRUCTURA / ESTRUCTURA
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METABOLISME / METABOLISMO
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METABOLISME / METABOLISMO
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XARXES / REDES
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PAISATGE / PAISAJE
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TEMPS / TIEMPO
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1.7 / Registre d’actuacions i 
propostes metropolitanes
Període 1985-2015

Sistematització de les bases de da-
des i procés i consecució de la seva 
elaboració

Aquesta és la base de dades desenvolu-
pada amb l’objectiu d’identificar bones 
pràctiques d’estratègies i projectes 
urbans i territorials, models i pautes de 
gestió sostenible, per a la regeneració de 
les regions urbanes. Les diferents refe-
rències s’identifiquen amb relació a les 
morfologies de les situacions territorials 
representatives dels canvis i transforma-
cions (vegeu Volum 2), la seva identifi-
cació, representació i estudi de la feno-
menologia que les va produir, així com 
dels problemes urbanístics-ambientals, i 
oportunitats de reprogramació i millora.

Així, les referències es presenten no com 
a casos individuals de bones pràctiques 
sinó amb relació a les lògiques projectuals 
i estratègies que apliquen. És a dir, s’expli-
quen com a referències de les intencions 
i objectius projectuals a aconseguir per 
perseguir la millora de l’eficiència territo-
rial en els àmbits de projecte però també 
en el conjunt de la regió metropolitana.

Cal destacar que aquesta base de dades 
és un treball en procés i obert que no fina-
litza en el moment final d’aquest projecte 
de recerca, sinó que queda obert per a 
futures ampliacions. Durant el període de 
durada de la recerca s’ha desenvolupat 
una recopilació de projectes metropoli-
tans executats, planejats o ideats durant 
el període 1985-2015. Principalment 
s’han considerat les actuacions desenvo-
lupades des de l’administració pública, 
recorrent a la documentació obtinguda de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  
de la Generalitat de Catalunya, i dels 
diferents ajuntaments dels municipis 
metropolitans.  

1.7 / Registro de actuaciones 
y propuestas metropolitanas
Periodo 1985-2015

Sistematización de las bases de 
datos y proceso y consecución de su 
elaboración

Esta es la base de datos desarrollada con el 
objetivo de identificar buenas prácticas de 
estrategias y proyectos urbanos y territo-
riales, modelos y pautas de gestión soste-
nible, para la regeneración de las regiones 
urbanas. Las diferentes referencias se 
identifican con relación a las morfologías 
de las situaciones territoriales represen-
tativas de los cambios y transformaciones 
(ver Volumen 2), su identificación, repre-
sentación y estudio de la fenomenología 
que las produjo, así como de los problemas 
urbanístico-ambientales, y oportunidades 
de reprogramación y mejora.

Así, las referencias se presentan no como 
casos individuales de buenas prácticas sino 
con relación a las lógicas proyectuales y 
estrategias que aplican. Es decir, se cuentan 
como referencias de las intenciones y obje-
tivos proyectuales a conseguir para perse-
guir la mejora de la eficiencia territorial en 
los ámbitos de proyecto pero también en el 
conjunto de la región metropolitana.

Cabe destacar que esta base de datos es un 
trabajo en proceso y abierto que no finaliza 
en el momento final de este proyecto de 
investigación, sino que queda abierto para 
futuras ampliaciones. Durante el periodo de 
duración de la investigación se ha desarro-
llado una recopilación de proyectos metro-
politanos ejecutados, planeados o ideados 
durante el periodo 1985-2015. Principal-
mente se han considerado las actuaciones 
desarrolladas desde la administración 
pública, recurriendo a la documentación 
obtenida del Área Metropolitana de Barce-
lona,   de la Generalitat de Cataluña, y de los 
diferentes ayuntamientos de los municipios 
metropolitanos.
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Aquesta base de dades consisteix en més 
de 700 projectes llistats i en 555 pro-
jectes cartografiats en SIG. Per algunes 
de les intervencions, específicament, se 
n’han documentat més de 200 per a l’anàli-
si posterior.

La llista sistematitzada de projectes per-
met consultar els diferents projectes en 
funció de les dades següents:

• Carpeta de documentació (si en disposa)
• Any d’aprovació del projecte
• Estat del projecte en funció de:

• Executat
• En procés
• En estudi
• No executat
• Aprovat (pla)

• Any de finalització del projecte
• Títol del projecte
• Comarca
• Municipi (nom normalitzat)
• Lògica projectual (segons metodologia 

del projecte de recerca)
• Fonts d’informació (segons les prin-

cipals administracions responsables 
d’intervencions i projectes en urbanisme 
i planejament)
• SCOT: Societat Catalana d’Ordena-

ció del Territori
• AMB: Àrea Metropolitana de  

Barcelona
• PEMB: Pla Estratègic Metropolità 

de Barcelona
• BR: Barcelona Regional
• DTS: Departament de Territori i 

Sostenibilitat
• LLB: Llei de Barris
• RPUC: Registre de Planejament 

Urbanístic de Catalunya
• ALTRES: Ajuntament, Equip redac-

tor del projecte, altres webs, biblio-
grafia...

• Tipus de proposta
• Pla 
• Projecte
• Programa
• Estudi

• Instrument (de planejament)
• Promotors

Esta base de datos consiste en más de 700 
proyectos listados y en 555 proyectos 
cartografiados en SIG. Para algunas de las 
intervenciones, específicamente, se han 
documentado más de 200 para su análisis 
posterior.

El listado sistematizado de proyectos per-
mite consultar los diferentes proyectos en 
función de los siguientes datos:

• Carpeta de documentación (si dispone)
• Año de aprobación del proyecto
• Estado del proyecto en función de:

• Ejecutado
• En proceso
• En estudio
• No ejecutado
• Aprobado (plan)

• Año de finalización del proyecto
• Título del proyecto
• Comarca
• Municipio (nombre normalizado)
• Lógica proyectual (según metodología 

del proyecto de investigación)
• Fuentes de información (según las 

principales administraciones responsa-
bles de intervenciones y proyectos en 
urbanismo y planeamiento)
• SCOT: Societat Catalana d’Ordena-

ció del Territori
• AMB: Àrea Metropolitana de  

Barcelona
• PEMB: Pla Estratègic Metropolità 

de Barcelona
• BR: Barcelona Regional
• DTS: Departament de Territori i 

Sostenibilitat
• LLB: Llei de Barris
• RPUC: Registre de Planejament 

Urbanístic de Catalunya
• ALTRES: Ajuntament, Equip re-

dactor del projecte, altres webs, 
bibliografia...

• Tipo de propuesta
• Plan 
• Proyecto
• Programa
• Estudio

• Instrumento (de planeamiento)
• Promotores
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Projectes/ Proyectos

Autopistes i autovies / Autopistas y autovías

Infraestructures vials estructurants / Infraestructuras viales estructurantes

Infraestructures vials integrades / Infraestructuras viales integradas

 Tren d’alta velocitat: AVE / Tren de alta velocidad AVE

Espais Oberts PTMB (2010) / Espacios Abiertos PTMB (2010)

Escala 1:350.000 0 2 4 8Km
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REGISTRE D’ACTUACIONS I PROPOSTES METROPOLITANES 1985-2015
APROV. ESTAT FINAL TÍTOL MUNICIPI PROMOTOR

1990 executat 1993 PARC DEL NUS DE LA TRINITAT Barcelona

2008 executat 2010 CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL Vacarisses Consorci per la gestió dels residus 
del Vallès Occidental

2001 en procés RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE LA 
VALL D'EN JOAN [1A I 2A FASE] Begues

MMAMB, Diputació de Barcelona, 
Agència de Residus de Catalunya 
(ARC)

1998 executat 1998 ACCÉS NORD A CERDANYOLA Cerdanyola 
del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
i Mancomunitat de Municipis

1991 executat 1992 PASSAREL·LES PER A VIANANTS A MONTJUÏC Barcelona

2006 executat 2008 ACCESSOS AL PARC DE LA TORRE ROJA Viladecans Corporació Metropolitana, Ajunta- 
ment de Viladecans

2000 executat 2006 AERÒDROM DE SABADELL Sabadell

2002 executat 2003 AMPLIACIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL Cervelló Ajuntament de Cervelló i Mancomuni-
tat de Municipis

1999 en procés AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT DE BARCELONA: Edifici T1, Tercera 
pista, Torre de Control i Angar de Iberia Varis

2006 en procés AMPLIACIÓ DE LA ZONA D'ACTIVITATS LOGÍSTIQUES (ZAL) Prat de Llo-
bregat, el

2007 en procés AMPLIACIÓ DEL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA Barcelona

2002 executat 2006 AMPLIACIÓ DEL PARC LOGÍSTIC DE LA ZONA FRANCA Barcelona

2002 executat 2008 AMPLIACIÓ DEL RECINTE M2 DE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA Hospitalet de 
Llobregat, l' Fira de Barcelona

2004 executat 2007 APARCAMENT AL CARRER DE LA PAU Corbera de 
Llobregat

Ajuntament de Corbera de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis

2004 executat 2008 APARCAMENT DE L'AMB Barcelona Mancomunitat de Municipis

2009 en estudi ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA B-23 Esplugues de 
Llobregat

2010 en estudi PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES ÀREES RESIDENCIALS 
ESTRATÈGIQUES DE L'ALT PENEDÈS I EL GARRAF Varis

2009 executat 2011 ARRANJAMENT DELS CIMS DEL TURÓ DE LA ROVIRA Barcelona Agència de Promoció del Carmel i 
Entorns SA

1989 executat 1997 ARRANJAMENT DEL POLÍGON GUINAUETA Barcelona

2007 executat 2011 CONSTRUCCIÓ DEL NOU ARXIU COMARCAL I CENTRE DE BARRI 
A MAS LLUÍ

Sant Feliu de 
Llobregat

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Sant Feliu i Generali-
tat de Catalunya (DCMC)

2006 executat 2011 CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI DE L'ATENEU TORRELLENC Torrelles de 
Llobregat

2005 executat 2012 AUTOPISTA C-58. CARRIL BUS-VAO RIPOLLET- BARCELONA Varis Departament de Territori i 
Sostenibilitat

executat 2004 REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA BARCELONA Terrassa

2001 executat 2002 REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA DE CATALUNYA Sant Adrià de 
Besòs

1997 executat 1998 AVINGUDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Cornellà de 
Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis

2000 executat 2003 REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA DE LA ROUREDA Viladecans Ajuntament de Viladecans i Manco-
munitat de Municipis

1997 executat 1999 REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA DE MIRAFLORES Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de Llo-
bregat i Mancomunitat de Municipis

2005 executat 2006 AVINGUDA DE SANT ILDEFONS Fase 3 Cornellà de 
Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis

1993 executat 1994 REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DEL CARRILET (AMADEU 
TORNER, JACINT VERDAGUER)

Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de Llo-
bregat i Mancomunitat de Municipis

1998 executat 2000 REFORMA I NOVA ORDENACIÓ DE L'AVINGUDA CARRILET 
(APRESTADORA, RIERA BLANCA I ALHAMBRA)

Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de Llo-
bregat i Mancomunitat de Municipis

2001 executat 2003 REORDENACIÓ DE L'AVINGUDA DEL MOLÍ Viladecans Ajuntament de Viladecans i Manco-
munitat de Municipis
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2005 executat 2007 ORDENACIÓ DE L'AVINGUDA DEL PARC Cornellà de 
Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis

2006 executat 2007 ORDENACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI BESÒS (FASE 1) Sant Adrià de 
Besòs

Ajuntament de Cerdayola del Vallès i 
Mancomunitat de Municipis

2009 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI FONTSANTA Cornellà de 
Llobregat

Ajuntament de Cornellà, IN-
CASOL, Departament de Territori i 
Sostenibilitat

2001 executat 2003 REMODELACIÓ DE CARRERS I PLACES I CONSTRUCCIÓ D'UN NOU 
CENTRE CÍVIC AL BARRI DEL NORD

Sant Just 
Desvern

Ajuntament de Sant Just Desvern, 
Mancomunitat de Municipis

2009 executat 2011 CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE CASTELLDEFELS Castelldefels Ajuntament de Castelldefels, Manco-
munitat de Municipis

2001 executat 2004 CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE TORRELLES DE 
LLOBREGAT

Torrelles de 
Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobre-
gat, Mancomunitat de Municipis

2013 en estudi BLAU@ICTÍNEA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2002 executat 2003 CAMÍ DEL SORRAL. RECUPERACIO DE DOS TRAMS DEL MARGE 
DEL RIU LLOBREGAT Varis

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
Ajuntament del Prat de Llobregat i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2002 executat 2004 CONSTRUCCIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE LA MUNTANYETA Sant Boi de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
Mancomunitat de Municipis

2000 executat 2004 CAMP DE GOLF DE TORREBONICA Terrassa

2009 executat 2012 CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAMP DE FUTBOL DE LA UNIÓ ESPOR- 
TIVA DE CORNELLÀ

Cornellà de 
Llobregat

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat, 
ProCornellà

2008 executat 2010 REHABILITACIÓ DE L'EXTERIOR DE L'EDIFICI DE CAN NEGRE Sant Joan 
Despí

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Sant Joan Despí i Fons 
Europeu de Desenvolupament Reg

2006 executat 2007 REMODELACIÓ DE L'ANTIGA CARRETERA LAUREÀ MIRÓ Sant Feliu de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat, Mancomunitat de Municipis

2009 executat 2010 ARRANJAMENT DEL CARRER MAJOR DE MONTCADA I REIXAC Montcada i 
Reixac

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Montcada i Reixac i 
Ministerio de Hacienda

2006 executat 2007 REMODELACIÓ DELS CARRERS DEL BARRI SUD Sant Just 
Desvern

Ajuntament de Sant Just Desvern, 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1994 executat 1995 REMODELACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC Prat de Llo-
bregat, el

Ajuntament del Prat de Llobregat, 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1997 executat 1998 REFORMA DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC Pallejà Ajuntament de Pallejà, Mancomunitat 
de Municipis de l'àrea de Barcelona

1997 executat 1998 REMODELACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC Sant Adrià de 
Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2009 executat 2009 REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DEL NUCLI ANTIC DE SANT 
BOI DE LLOBREGAT (FASE 2)

Sant Boi de 
Llobregat

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
i Ministerio de Hacienda (FEIL)

2006 executat 2009 URBANITZACIÓ DELS CARRERS MAJOR I DEL CANIGÓ Corbera de 
Llobregat

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Corbera i Generalitat 
de Catalunya (PUOSC)

2006 executat 2007 PASSEIG DE VIANANTS ENTRE LA URBANITZACIÓ DE CAN GÜELL 
I EL NUCLI URBÀ

Torrelles de 
Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

2008 executat 2010 REHABILITACIÓ DEL CASAL DE CULTURA DE JOVES I D'ENTITATS Sant Climent 
de Llobregat

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Sant Climent, Gene- 
ralitat de Catalunya i Diputació de 
Barcelona

2005 en estudi DESMANTELLAMENT DE LA CENTRAL TÈRMICA DE CUBELLES Cubelles
Ajuntament de Cubelles, Ajuntament 
de Cunit, Plataforma per a la Defensa 
del Medi Ambient
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APROV. ESTAT FINAL TÍTOL MUNICIPI PROMOTOR

1989 executat 2011 CENTRAL TÈRMICA DE CICLE COMBINAT DEL BESÒS Sant Adrià de 
Besòs Fecsa Endesa

2009 executat 2011 REFORMA INTEGRAL DE L'EDIFICI TORRE MENA Badalona
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Badalona i Generalitat 
de Cataluya (PUOSC)

2009 executat 2012 CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE CÍVIC I CULTURAL EN L'ANTIGA 
CLÍNICA EL CARME Badalona

2006 en procés PARC DE L'ALBA (CENTRE DIRECCIONAL) Cerdanyola 
del Vallés

Consorci urbanístic del Centre direc-
cional de Cerdanyola del Vallès

2011 en procés CENTRE DIRECCIONAL PRAT NORD Prat de Llo-
bregat, el Consorci Prat Nord

2011 en procés CENTRE COMERCIAL VILADECANS THE STYLE OUTLETS I PLATA-
FORMA LOGÍSTICA DESIGUAL Viladecans Ajuntament de Viladecans

1991 executat 2000 CENTRE MULTIFUNCIONAL DE CAN MULÀ Mollet del 
Vallès

Ajuntament de Mollet del Vallès, 
PROMOSOL

1993 executat 1997 CENTRAL INTEGRADA DE MERCADERIES DEL VALLÈS - CIM 
VALLÈS

Santa 
Perpètua de 
Mogoda

CIMALSA (Centre Integral de Merca-
deries i Activitats Logístiques)

2003 executat 2007 REMODELACIÓ I ADAPTACIÓ DE L'ANTIGA FÀBRICA FONTANALS 
I SURÍS AL CITILAB CAN SURÍS

Cornellà de 
Llobregat

en procés CITY METROPOLITANA Hospitalet de 
Llobregat, l'

Consorci de la Zona Franca i Ajunta-
ment de l'Hospitalet de Llobregat

1999 en procés CIUTAT AEROPORTUÀRIA DE L'AEROPORT DE BARCELONA Varis

1992 executat 1997 COBERTURA DE LA RONDA DEL MIG AL CARRER BRASIL Barcelona

2008 executat 2009 CONSTRUCCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU SALVADOR ESPRIU Badalona Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Ajuntament de Badalona

1998 executat 2000 CONNEXIÓ DE VIANANTS AL BARRI DEL BESÒS SOBRE LA GRAN 
VIA

Sant Adrià de 
Besòs Barcelona Regional

2009 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE CREU DE 
BARBERÀ, CAMPOAMOR, ESPRONCEDA, LES TERMES Sabadell Ajuntament de Sabadell

executat 2007 DEPURADORA DE L'ALT MARESME Pineda de Mar Departament de Medi Ambient i 
Habitatge (DMAH)

executat 2003 DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT Varis

2006 executat 2009 DESSALADORA DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA Prat de Llo-
bregat, el

2005 executat 2009 EIXAMPLE DE MAR Vilanova i la 
Geltrú

Garraf Mediterrània, Eixample de 
mar

2009 executat 2010 TRANSFORMACIÓ DELS ESPAIS  PÚBLICS A L'ENTORN DE 
L'AJUNTAMENT I LA CARRETERA D'ESPLUGUES 

Cornellà de 
Llobregat

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Cornellà, ProCornellà, 
Ministerio de Hacienda

1987 executat 2015 ESPAIS D'INTERÈS NATURAL DEL DELTA DEL LLOBREGAT Varis

2012 en procés ESQUEMA DIRECTOR DE LES PORTES DE COLLSEROLA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2007 executat 2011 NOVA ESTACIÓ DE METRO SANTA ROSA I URBANITZACIO DE LA 
PLAÇA I ENTORNS

Santa Coloma 
de Gramenet

2009 en procés ESTACIÓ INTERMODAL DEL BAIX LLOBREGAT Prat de Llo-
bregat, el

2002 executat 2011 FERROCARRIL DE RODALIES MARTORELL-GRANOLLERS Varis

2004 executat 2009 TRACTAMENT AMBIENTAL DEL FRONT MARÍTIM DE CASTELL-
DEFELS (TRAM 2) Castelldefels

Àrea metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Castelldefels i Minis-
terio del Medio Ambiente

2008 executat 2010 GESTIÓ I MILLORA AMBIENTAL DEL RIU RIPOLL Sabadell Ajuntament de Sabadell

2006 executat 2010 IMPLANTACIÓ D'ACCESSOS MECÀNICS I URBANITZACIÓ DE 
L'ENTRON

Santa Coloma 
de Gramenet

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

2002 executat 2003 INTERVENCIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA AL TORRENT DE 
SANT JOAN

Vilanova i la 
Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL NUCLI ANTIC Sant Feliu de 
Codines Ajuntament de Sant Feliu de Codines
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APROV. ESTAT FINAL TÍTOL MUNICIPI PROMOTOR

1995 executat 1999 JARDÍ BOTÀNIC Barcelona

2007 executat 2008 AMPLIACIÓ DEL JARDÌ BOTÀNIC (FASE 3) Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Ajuntament de Barcelona

2007 executat 2009 JARDÍ DEL MUSEU CAN FRAMIS BARCELONA Barcelona Fundació Vila Casas. Layetana

2002 executat 2007 JARDINS DEL BARRI DE LA VERNEDA Sant Adrià de 
Besòs

2002 executat 2004 JARDINS ERNEST LLUCH Santa Coloma 
de Gramenet

1998 executat 1999 JARDINS PEDEMONTE Sant Andreu 
de la Barca

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca i Mancomunitat de Municipis 
de l'àrea de Barcelona

executat 2003 METRO LÍNIA 11 Barcelona

2002 executat 2003 MILLORA DELS ESPAIS URBANS A CAN GUITART Cervelló
Ajuntament de Cervelló, Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2000 executat 2001 MILLORA DELS ESPAIS URBANS A CAN PI Cervelló
Ajuntament de Cervelló, Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2000 executat 2001 MILLORA DELS ESPAIS URBANS A L'ENTORN DE L'ESCOLA 
BRESSOL Cervelló

Ajuntament de Cervelló, Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2000 executat 2001 MILLORA DELS ESPAIS URBANS DEL MIRADOR Cervelló
Ajuntament de Cervelló, Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2000 executat 2001 MILLORA DELS ESPAIS URBANS DE TORRE VILETA Cervelló
Ajuntament de Cervelló, Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ÀREA BADALONA SUD Badalona Ajuntament de Badalona

2000 executat 2002 MILLORA URBANA BARRI DE LA MONTSERRATINA Viladecans
Ajuntament de Viladecans i Man-
comunitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2000 executat 2001 MILLORA URBANA BARRI DEL BESÒS Sant Adrià de 
Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besôs i 
Macomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2008 en procés PLA DE MILLORA URBANA DE CAN TIANA - FÀBRICA PONS Barcelona

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE CAN SANT 
JOAN

Montcada i 
Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac

2006 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE CAN SUNYER Martorelles Ajuntament de Martorelles

2011 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI CENTRE VILA I 
VILET

Sant Quintí de 
Mediona

Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona

2004 executat 2009 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE COLL-
BLANC I LA TORRASSA

Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat

2006 executat 2011 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DEL CONGOST Granollers Ajuntament de Granollers

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE L'ESPIRALL Vilafranca del 
Penedès

Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

2009 aprovat 2011 PLA PER LA MILLORA I REVITALITZACIÓ DEL PARAL·LEL Barcelona Ajuntament de Barcelona, Fundació 
El Molino

2008 executat PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA BARCE-
LONETA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2005 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL A LA BARRIADA NOVA Canovelles Ajuntament de Canovelles

2007 executat PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA BORDETA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA MAURINA Terrassa Ajuntament de Terrassa

2000 executat 2002 PLA ESPECIAL DE REORDENACIÓ I MILLORA DEL BARRI DE LA 
MINA I MODIFICACIÓ DE PGM

Sant Adrià de 
Besòs

Barcelona Regional, Consorci del 
Barri de La Mina

2005 executat 2009 MILLORA URBANA DE LA PLAÇA LESSEPS Barcelona Ajuntament de Barcelona

2008 executat 2011 MILLORA URBANA DE LA RONDA DEL GUINARDÓ Barcelona Ajuntament de Barcelona
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2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL A LA URBANITZACIÓ DEL 
MAS D'EN GALL Esparreguera Ajuntament d'Esparreguera

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE LA VINYA, 
CAN CLOS, PLUS ULTRA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2009 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI MONTORNÈS 
NORD  

Montornès del 
Vallès Ajuntament de Montornès del Vallès

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE ROCAFON-
DA - EL PALAU Mataró Ajuntament de Mataró

2007 en procés PROJECTE DE MILLORA URBANA INTEGRAL DELS BARRIS DE 
ROCAFONDA I PALAU Mataró Ajuntament de Mataró

2005 executat 2010 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE SANT ILDE-
FONS

Cornellà de 
Llobregat Ajuntament de Cornellà de Llobregat

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE SANT JOAN 
DE MEDIONA Mediona Ajuntament de Mediona

2006 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE TORRE 
BARÓ I CIUTAT MERIDIANA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2005 executat 2012 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE CERDANYOLA Mataró Ajuntament de Mataró

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DEL COLL Barcelona Ajuntament de Barcelona

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE SANT ELM Arenys de Mar Ajuntament d'Arenys de Mar

2000 executat 2002 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DEL CASTELL Malgrat de 
Mar Ajuntament de Malgrat de Mar

2009 en procés PLA DE MILLORA URBANA DEL CARMEL Barcelona Ajuntament de Barcelona

2009 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC Figaró-Mont-
many Ajuntament de Figaró-Montmany

2006 executat 2013 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC Vilanova i la 
Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

2009 executat 2014 REMODELACIÓ DEL PASSEIG DE SANT JOAN (FASES 1 i 2) Barcelona

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL RAVAL SUD Barcelona Ajuntament de Barcelona

2009 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL SECTOR DE LA SERRA 
DE LES FARRERES  Gavà Ajuntament de Gavà

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL NUCLI ANTIC Santa Coloma 
de Gramenet

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

2003 en procés TRANSFORMACIÓ URBANA DE BON PASTOR Barcelona Ajuntament de Barcelona

2004 executat 2010 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE LA SERRA 
D’EN MENA Badalona Ajuntament de Badalona

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE LA SERRA 
D’EN MENA

Santa Coloma 
de Gramenet

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

2004 executat 2009 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE SANTA 
CATERINA I SANT PERE Barcelona Ajuntament de Barcelona

2004 en procés COBERTURA I URBANITZACIÓ DE L'ACCÉS FERROVIARI A SANTS Barcelona Ministerio de Fomento, Adif

2010 en procés ORDENACIÓ DE LA NOVA CENTRALITAT DE LA CIUTAT DE SANT 
FELIU DEL LLOBREGAT 

Sant Feliu de 
Llobregat AMB Mancomunitat de Municipis

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE VISTA 
ALEGRE Castelldefels Ajuntament de Castelldefels

2008 en procés MOBLAMENT DE LES PLATGES METROPOLITANES AMB MÒDULS 
DE SERVEIS Varis Àrea Metropolitana de Barcelona

2005 no execu-
tat

PARC AEROESPACIAL I DE MOBILITAT DE CATALUNYA DELTA 
BCN Viladecans

2005 executat PARC AGRARI DE SABADELL Sabadell Ajuntament de Sabadell

2005 en procés PARC AGRÍCOLA DEL VALLÈS Varis
ADENC (Associació per la Defensa 
i l’Estudi de la Natura), Salvem el 
Vallès, i altres entitats

2006 en procés PARC AGROFORESTAL DE TERRASSA Terrassa Ajuntament de Terrassa

1983 executat 1986 PARC BESÒS Sant Adrià de 
Besòs Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

1989 executat 1995 PARC CANYELLES Barcelona Ajuntament de Barcelona



133

APROV. ESTAT FINAL TÍTOL MUNICIPI PROMOTOR

1984 executat 1992 PARC CATALUNYA Sabadell Ajuntament de Sabadell

2001 executat 2003 PARC CENTRAL (Sant Andreu de la Barca) Sant Andreu 
de la Barca

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca

1996 executat 1998 PARC CENTRAL (Sant Cugat del Vallès) Sant Cugat del 
Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1997 executat 2007 PARC CENTRAL DE NOU BARRIS Barcelona Ajuntament de Barcelona

1996 executat 1998 PARC DE BELLVITGE Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet i Manco-
munitat de Municipis

2003 executat 2007 PARC DE CA L'ARNÚS (FASES 1, 2) Badalona
Ajuntament de Badalona i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2009 executat 2009 ADEQUACIÓ DE LA ZONA VERDA DE CAN GINESTAR Viladecans
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Viladecans i Ministe-
rio de Hacienda (FEIL)

2009 executat 2011 CONSTRUCCIÓ DEL NOU PARC DE CAN LLUCH Santa Coloma 
de Cervelló

Àrea Metropolitana de Barcelona 
i Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló

1996 executat 1997 PARC DE CAN MASACHS Ripollet
Ajuntament de Ripollet i Institut 
Metropolità de Promoció del Sòl 
(IMPSOL)

2010 executat 2012 CONSTRUCCIÓ DEL NOU PARC DE CAN RIGAL Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Ajuntament de Barcelona

2009 executat 2010 RECUPERACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PARC DE CAN SOLEI I CA 
L'ARNÚS (FASE 3) Badalona Àrea Metropolitana de Barcelona, 

Ajuntament de Badalona

2006 executat 2008 ORDENACIÓ DEL PARC DE FERRAN FERRÉ Ripollet Ajuntament de Ripollet, Mancomuni-
tat de Municipis

1985 executat 1991 PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD Barcelona Ajuntament de Barcelona

2006 executat 2008 PARC DE LA FONERIA Sant Vicenç 
dels Horts

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i Mancomunitat de Municipis 
de l'àrea de Barcelona

1998 executat 2001 URBANITZACIÓ DE LA RIERA DE LA FONTSANTA Sant Joan 
Despí

Ajuntament de Sant Joan Despí i 
Mancomunitat de Municipis

2005 executat 2007 URBANITZACIÓ DEL PARC DE LA FONTSANTA AL SECTOR PONT 
REIXAT

Sant Joan 
Despí

Ajuntament de Sant Joan Despí i 
Mancomunitat de Municipis

2003 executat 2008 PARC DE LA MARINA Viladecans Ajuntament de Viladecans

2009 executat 2011 URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE LA MASIA DELS COMTES DE 
CERVELLÓ Cervelló Àrea Metropolitana de Barcelona i 

Ajuntament de Cervelló

1997 executat 1998 PARC DE LA MOLINADA Pallejà Ajuntament de Pallejà i Mancomuni-
tat de Municipis

1998 executat 2004 PARC DE LA MUNTANYETA (FASES 1, 2, 3, 4) Sant Boi de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
Mancomunitat de Municipis

1996 executat 1998 PARC DE LA RAMBLA DEL CELLER Sant Cugat del 
Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2001 executat 2003 PARC DE LA SOLANA Sant Andreu 
de la Barca

Ajuntament de Sant Andreu de la Bar-
ca i Mancomunitat de Municipis

1995 executat 1998 PARC DE LA SOLIDARITAT Esplugues de 
Llobregat

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis

1991 executat 1995 PARC DE LES AIGÜES (FASES 1 I 2) Montcada i 
Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac i 
Mancomunitat de Municipis

1998 executat 2002 PARC DE LES BATERIES (FASES 1, 2) Montgat
Ajuntament de Montgat i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2001 executat 2003 PARC DE LES DUNES Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels, Manco-
munitat de Municipis, Demarcació de 
Costes del Ministeri de Medi Ambient

1998 executat 1999 PARC DE LES ILLES BALEARS Badia del 
Vallès

Ajuntament de Badia del Vallès i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona
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1984 executat 1993 PARC DE LES PLANES Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de Llo-
bregat i Mancomunitat de Municipis 
de l'àrea de Barcelona

1984 executat 1993 PARC DE LES PLANES (FASES 1, 2 I 3) Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de Llo-
bregat i Mancomunitat de Municipis

1997 executat 1998 PARC DE MAR Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels i Man-
comunitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2006 executat 2007 PARC DE MARIA REGORDOSA Ripollet
Ajuntament de Ripollet i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1982 executat 1985 PARC DE TORREBLANCA Sant Just 
Desvern

1997 executat 1998 PARC DEL CALAMOT Gavà Ajuntament de Gavà i Mancomunitat 
de Municipis

1997 executat 1999 PARC DEL CAMP DE FUTBOL Tiana Ajuntament de Tiana i Mancomunitat 
de Municipis de l'àrea de Barcelona

2006 executat 2007 PARC DEL CANIGÓ Sant Just 
Desvern

Ajuntament de Sant Just Desvern i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1989 executat 1999 PARC DEL CASTELL Castelldefels Ajuntament de Castelldefels i Man-
comunitat de Municipis

2001 executat 2006 PARC DEL MIL·LENARI (FASES 1, 2) Sant Just 
Desvern

Ajuntament de Sant Just Desvern i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1990 executat 1991 PARC DEL MOLINET - JARDÍ DEL CARRER MADRID Santa Coloma 
de Gramenet

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

1990 executat 1998 PARC DEL PI GROS Sant Vicenç 
dels Horts

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts i Mancomunitat de Municipis

1989 executat 1992 PARC DEL POBLENOU Barcelona Vila Olímpica, SA - HOLSA

2001 executat 2004 PARC DEL TORRENT D'EN FARRÉ  (FASES 1, 2, 3) Esplugues de 
Llobregat

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis

1999 executat 2001 PARC DEL TRAMVIA Montgat Ajuntament de Montgat

2006 executat 2008 PARC DEL TURÓ DEL SASTRE Montgat
Ajuntament de Montgat i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1994 executat 1996 PARC DEL TURONET Cerdanyola 
del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

2001 executat 2002 PARC DEL TURONET Montgat
Ajuntament de Montgat i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1992 executat 2001 PARC DELS COLORS Mollet del 
Vallès Ajuntament de Mollet del Vallès

2009 executat 2011 PARC DELS OCELLETS Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat

1996 executat 2007 CONSTRUCCIÓ DEL PARC METROPOLITÀ DELS PINETONS (FASES 
1, 2 I 3) Ripollet Ajuntament de Ripollet, Mancomuni-

tat de Municipis

2009 en procés PARC DELS TRES TURONS  Barcelona Ajuntament de Barcelona

1990 executat 1992 PARC EUROPA Santa Coloma 
de Gramenet

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet

2005 executat 2010 PARC FLUVIAL DEL RIU RIPOLL Sabadell Ajuntament de Sabadell

1986 executat 1990 CONSTRUCCIÓ DEL PARC DEL LITORAL Sant Adrià de 
Besòs

2010 executat 2011 PARC LÚDIC FLUVIAL DEL RIU LLOBREGAT Prat de Llo-
bregat, el

Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Ajuntament del Prat de Llobregat
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1993 executat 2002 PARC MARIONA  (FASES 1, 2, 3) Molins de Rei
Ajuntament de Molins de Rei i Man-
comunitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2002 executat 2002 PARC MASCARÓ Tiana Ajuntament de Tiana i Mancomunitat 
de Municipis de l'àrea de Barcelona

aprovat 2009 PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONT-
SENY Varis Generalitat de Catalunya, Diputació 

de Barcelona, Diputació de Girona

1983 executat 1999 PARC NOU Prat de Llo-
bregat, el

Ajuntament del Prat de Llobregat i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2007 executat 2011 PARC DEL RIU LLOBREGAT Varis Consorci per la recuperació i conser-
vació del Riu Llobregat 

2000 executat 2006 PARC TMB Barcelona Transports Metropolitans de Barce-
lona (TMB)

2005 no execu-
tat PARC ZOOLÒGIC MARÍ DE BARCELONA Barcelona BSM, Ajuntament de Barcelona

2002 executat 2004 PAS SOTA EL TREN I L'AUTOPISTA A L'AVINGUDA CIUTAT 
MÀLAGA Castelldefels

Ajuntament de Castelldefels i Man-
comunitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1998 executat 2000 PAS SOTERRAT AL CARRER DEL MAR Badalona
Ajuntament de Badalona i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1997 executat 1998 PAS SOTERRAT AL CARRER DE SANT RAIMON DE PENYAFORT Sant Adrià de 
Besòs

1996 executat 1999 PAS SOTERRAT DEL CARRER PAU CASALS Castelldefels Ajuntament de Castelldefels

2002 executat 2004 PASSAREL·LA DEL PAVELLÓ Molins de Rei
Ajuntament de Molins de Rei i Man-
comunitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1998 executat 1998 PASSAREL·LA SOBRE EL RIPOLL I PONT DELS GERMANS Montcada i 
Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2006 executat 2007 PASSATGE DE LA VICTÒRIA Santa Coloma 
de Gramenet

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2004 executat 2005 ORDENACIÓ DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS Sant Adrià de 
Besòs

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

2004 executat 2005 PASSEIG DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS Sant Adrià de 
Besòs Àrea Metropolitana de Barcelona

executat 2011 PLA INTEGRAL DE MILLORA DEL RIU SEC Cerdanyola 
del Vallès Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

1991 executat 1996 PASSEIG MARÍTIM Castelldefels
Ajuntament de Castelldefels, Manco-
munitat de Municipis, Demarcació de 
Costes del Ministeri de Medi Ambient

1994 executat 1998 PASSEIG MARÍTIM Montgat MOMTMA, Mancomunitat de Munici-
pis, IMPSOL i Ajuntament de Montgat

1993 executat 1994 PASSEIG MARÍTIM CONNEXIÓ GAVÀ-CASTELLDEFELS Gavà
Ministerio de Obras Públicas, Man-
comunitat de Municipis i Ajuntament 
de Gavà

1997 executat 2001 REMODELACIÓ DEL FRONT LITORAL PER A LA FINALITZACIÓ DEL 
PASSEIG MARÍTIM DE LA BARCELONETA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2007 executat 2012 URBANITZACIÓ DEL PASSEIG MARÍTIM ENTRE EL CARRER DEL 
MAR I EL PORT Badalona

Ministerio del Medio Ambiente, Àrea 
Metropolitana de Barcelona i Ajunta-
ment de Badalona

executat PASSERA DE VIANANTS CAMPUS UPC Castelldefels

2005 executat 2006 PASSERA DE VIANANTS SOBRE EL RIU SEC Cerdanyola 
del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2010 en procés PEDRERA DE CAN MARGARIT Bigues i Riells

2005 PEDRERA DE LA VALLENÇANA. RESTAURACIÓ AMB RESIDUS Varis
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2004 PEDRERES AL PENEDÈS I EL GARRAF Varis

1997 executat 1999 PERLLONGAMENT DE LA RAMBLA Badalona Ajuntament de Badalona i Mancomu-
nitat de Municipis

2005 executat PLA DE MILLORA URBANA DE COMPLETAMENT DEL SECTOR DE 
CAN MONTLLOR Terrassa

2009 executat PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA DE 
BARCELONA, 3 Terrassa

2009 executat PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ DE NAVAS DE 
TOLOSA 69 Terrassa

2007 executat
PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ DEL SECTOR DE 
LA FÀBRICA INDUSTRIAL FREIXA, A L'ÀMBIT DELIMITAT PEL 
CARRER VIVERET I LA CARRETERA DE MONTCADA

Terrassa

2005 executat PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ DEL SECTOR DE LA 
FÀBRICA UNIPUIG Terrassa

2007 executat PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ DEL SECTOR DEL 
CARRER VENUS Terrassa

2006 executat PLA DE MILLORA URBANA DE REMODELACIÓ DEL TEIXIT URBÀ 
DEL SECTOR DE LA RONDA DE PONENT Terrassa

2006 executat 2008 PLA DE MILLORA URBANA DE TRANSFORMACIÓ (ÀREA CENTRAL 
DE MILLORA URBANA) DEL SECTOR DEL VAPOR CORTÈS Terrassa

2005 executat PLA DE MILLORA URBANA DE TRANSFORMACIÓ (ÀREA CENTRAL 
DE MILLORA URBANA) DEL SECTOR PONT AURELL I ARMENGOL Terrassa

2005 executat PLA DE MILLORA URBANA DE TRANSFORMACIÓ DEL SECTOR DE 
LA FÀBRICA AEG AL BARRI D'EGARA Terrassa

2008 executat PLA DE MILLORA URBANA DE TRANSFORMACIÓ DEL SECTOR DE 
LA FÀBRICA SALA BADRINAS Terrassa

2009 en procés PLA DE MILLORA URBANA DEL CARRER BARCELONA Martorelles

2004 executat
PLA DE MILLORA URBANA PER A LA REMODELACIÓ DEL SECTOR 
DE LA FÀBRICA MANENT, DELIMITAT PELS CARRERS COLOM, 
WAGNER I ESTANISLAU FIGUERAS

Terrassa

2008 en procés PLA DIRECTOR DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC Barcelona Ajuntament de Barcelona

2002 en procés PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA DE L'ÀREA DEL VAPOR 
GRAN Terrassa Ajuntament de Terrassa

2000 executat 2009 PERI DEL SECTOR FONT DE L'ESPARDENYERA Terrassa

2008 en procés

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE TANCAMENT, RESTAURACIÓ PAI-
SATGÍSTICA I PARC TECNOLÒGIC DE RECURSOS RENOVABLES A 
L'ESPAI DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS DE VACARISSES I 
ÀMBIT CONFRONTANT

Vacarisses Ajuntament de Vacarrisses

2002 en procés PLA GENERAL D'ORDENACIÓ A L'ÀMBIT DEL RIU RIPOLL Sabadell Ajuntament de Sabadell

2008 en procés PLA PARCIAL DE CAN MARCET Terrassa Ajuntament de Terrassa i CARANOR 
SA

2011 en procés PLA URBANÍSTIC DE CAN BROS Martorell Ajuntament de Martorell

2002 en procés PLA URBANÍSTIC DE CAN GAMBÚS Sabadell

2009 en procés PLA URBANÍSTIC DE CAN TRABAL Hospitalet de 
Llobregat, l'

Consorci per a la Reforma de la Gran-
via a l’Hospitalet de Llobregat

2008 en procés PLA URBANÍSTIC DE L'EIXAMPLE NORD Prat de Llo-
bregat, el

2009 en procés PLA URBANÍSTIC DE L'EIXAMPLE NORD Vilanova i la 
Geltrú

2009 executat 2010 URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA D'EN CLOS Ripollet Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Ajuntament de Ripollet

2003 executat 2006 PLAÇA EUROPA GRANVIA Hospitalet de 
Llobregat, l'

Consorci per a la Reforma de la Gran-
via a l’Hospitalet de Llobregat

2001 executat 2003 PLAÇA DE JAUME BALMES Gavà Ajuntament de Gavà i Mancomunitat 
de Municipis
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1998 executat 1999 PLAÇA DE JOAN FUSTER Montcada i 
Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2002 executat 2003 PLAÇA DE JOAN MANENT Santa Coloma 
de Gramenet

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet i Mancomunitat de Munici-
pis de l'àrea de Barcelona

1998 executat 1999 PLAÇA DE JOAQUIM TORRENTS I LLADÓ Badalona
Ajuntament de Badalona i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1994 executat 1994 PLAÇA DE L'AGRICULTURA Sant Boi de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

1998 executat 1999 PLAÇA DE L'ERA Pallejà

Ajuntament de Pallejà, Institut Me- 
tropolità de Promoció del Sòl (IMP-
SOL) i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

2005 executat 2006 PLAÇA DE L'ESTACIÓ I PASSEIG DE CANALIES Sant Joan 
Despí

Ajuntament de Sant Joan Despí i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1998 executat 1999 PLAÇA DE LA BÒBILA Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

2006 executat 2007 URBANITZACIÓ DE L'ESPAI INTERIOR DE LA PLAÇA DE LA FAL-
GUERA

Sant Feliu de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat, Mancomunitat de Municipis

2004 executat 2006 REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA DE SANT ILDEFONS (FASE 3) Cornellà de 
Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis

1994 executat 1995 PLAÇA DE LA LLIBERTAT I ESTACIÓ D'AUTOBUSOS Cornellà de 
Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

1998 executat 2002 PLAÇA DE LA LLOREDA (FASES 1, 2) Badalona
Ajuntament de Badalona i Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1998 executat 2003 PLAÇA DE LA PALMERA (FASES 1, 2) Sant Adrià de 
Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

2003 executat 2003 PLAÇA DE LA PAU Sant Joan 
Despí

Ajuntament de Sant Joan Despí i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1992 executat 1992 PLAÇA DE LA SARDANA Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de Llo-
bregat i Mancomunitat de Municipis 
de l'àrea de Barcelona

2005 executat 2007 ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS Sant Adrià de 
Besòs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
Regesa, Mancomunitat de Municipis

1998 executat 1998 PLAÇA DE LA VILA Sant Feliu de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Feliu de Llobre-
gat i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

1988 executat 1991 PLAÇA DE LA VILA Santa Coloma 
de Gramenet

1994 executat 1998 PLAÇA DE LES VINYES Santa Coloma 
de Cervelló

Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló i Mancomunitat de Municipis 
de l'àrea de Barcelona

1994 executat 1995 PLAÇA DE LOUIS BRAILLE Prat de Llo-
bregat, el

Ajuntament del Prat de Llobregat i 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1998 executat 1999 PLAÇA DE MOHANDAS GANDHI Esplugues de 
Llobregat

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

2005 executat 2006 ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DE NICARAGUA Montcada i 
Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac, 
Mancomunitat de Municipis
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2010 executat 2011 ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DE SANT RAMON Cerdanyola 
del Vallés

Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Cerdanyola i Generali-
tat de Catalunya

2001 executat 2002 PLAÇA DEL CASTELL Pallejà

2005 executat 2006 NOVA ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCAT DE FONTETES Cerdanyola 
del Vallés

Ajuntament de Cerdayola del Vallès i 
Mancomunitat de Municipis

1997 executat 1998 PLAÇA DEL PI Cerdanyola 
del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

2005 executat 2008 PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS I ESPAIS VEÏNS Sant Vicenç 
dels Horts

2010 executat 2011 AMPLIACIÓ I ORDENACIÓ DE LA PLAÇA ESPANYOLA Hospitalet de 
Llobregat, l'

Àrea Metropolitana de Barcelona 
i Ajuntament de L'Hospitalet de 
Llobregat

2005 executat 2008 ORDENACIÓ DE LES PLACES DE L'ABAT OLIBA I DE FRANCESC 
LAYRET

Cerdanyola 
del Vallés

Ajuntament de Cerdayola del Vallès i 
Mancomunitat de Municipis

2009 executat 2009 REORDENACIÓ DE LES PLACES DE PAU CASALS I JOSEP TAR-
RADELLAS

Cornellà de 
Llobregat

Àrea metropolitana de Barcelona, 
Ajuntament de Cornellà i Ministerio 
de Hacienda (FEIL)

2009 en procés PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR RESIDENCIAL LES 
AYMERIGUES Terrassa

2001 executat 2003 PONT SOBRE EL RIU RIPOLL Ripollet

2002 executat 2004 PONT SOBRE EL RIU SEC Varis

2003 PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE TERRASSA Terrassa

2006 executat PROJECTE D'INTERVENCIO INTEGRAL A TRINITAT VELLA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIO INTEGRAL A BELLAVISTA Franqueses 
del Vallès, les

Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès

2006 en procés PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LA VILA VELLA Martorell Ajuntament de Martorell

2005 executat 2010 MILLORA PAISATGÍSTICA DE L'ACCÉS A GRANOLLERS PER LA 
CARRETERA BP-5002 Granollers Generalitat de Catalunya

2009 DESSALINITZADORA DE L'AREA METROPOLITANA DE BARCE-
LONA

Prat de Llo-
bregat, el

Aigües Ter i Llobregat, Àrea Metro-
politana de Barcelona

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI BESÒS - 
MARESME Barcelona Ajuntament de Barcelona

2006 en proces PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS CAN CALDERS 
I LA SALUT

Sant Feliu de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Feliu de Llo-
bregat

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE CAN MAS Ripollet Ajuntament de Ripollet

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE CAN VIDALET Esplugues de 
Llobregat Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

2005 executat 2011 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI CASABLANCA Sant Boi de 
Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DEL SECTOR DE 
PONENT Viladecans Ajuntament de Viladecans

2005 executat 2011 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI LA FLORIDA - 
PUBILLA CASES

Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE LA GUÀR-
DIA I LA FONT DE LLARGARUT

Sant Vicenç 
dels Horts

Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts

2005 executat 2011 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA RIBERA Montcada i 
Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA ROMÀNI-
CA

Barberà del 
Vallès Ajuntament de Barberà del Vallès

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI LES PLANES Sant Cugat del 
Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI LES PLANES Sant Joan 
Despí Ajuntament de Sant Joan Despí

2005 executat 2011 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DEL POBLE SEC Barcelona Ajuntament de Barcelona
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2004 executat 2010 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI ROQUETES Barcelona Ajuntament de Barcelona

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI SANT ADRIÀ 
NORD

Sant Adrià de 
Besòs Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

2005 executat 2010 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI SANT COSME Prat de Llo-
bregat, el Ajuntament del Prat de Llobregat

2010 executat 2011 REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA EGARA Terrassa Ajuntament de Terrassa, Generalitat 
de Catalunya i FEDER

2005 executat 2006 REORDENACIÓ DE LA RAMBLA DE GAVÀ (FASE 1) Gavà Ajuntament de Gavà, Mancomunitat 
de Municipis

1997 executat 1998 ARRANJAMENT DE LA RAMBLA DE JOAN PUIGFRED Badalona Ajuntament de Badalona i Mancomu-
nitat de Municipis

1997 executat 1998 RAMBLA DE SANT JUST Sant Just 
Desvern

Ajuntament de Sant Just Desvern i 
Mancomunitat de Municipis

executat 2007 URBANITZACIÓ DE LA COBERTURA DELS FGC AL SEU PAS PER 
RUBÍ Rubí GISA i DPTOP

2005 executat 2007 REMODELACIÓ DE L'ESPAI URBÀ DEL NUCLI ANTIC DE SANT BOI 
DE LLOBREGAT

Sant Boi de 
Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 
Mancomunitat de Municipis

executat 2005 RECONVERSIO EN PASSEIG INTEGRADOR DEL TRAM URBÀ DE 
L'ANTIGA N-II 

Sant Andreu 
de la Barca Mancomunitat de Municipis

1996 executat 1998 RECUPERACIÓ DEL MARGE DEL LLOBREGAT Cornellà de 
Llobregat

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

1989 executat 2001 RECUPERACIÓ DEL TORRENT DE VALLPARADÍS Terrassa

2007 executat 2011 RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL DELS MARGES DEL LLOBREGAT Varis Àrea Metropolitana de Barcelona

2007 executat 2009 RECUPERACIÓ SOCIAL I AMBIENTAL DE L'ESPAI FLUVIAL DEL 
LLOBREGAT (TRAM 1) Varis Àrea Metropolitana de Barcelona

2009 executat 2011 RECUPERACIÓ SOCIAL I AMBIENTAL DE L'ESPAI FLUVIAL DEL 
LLOBREGAT (TRAM 2) Varis Àrea Metropolitana de Barcelona

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL CENTRE HISTÒRIC Caldes de 
Montbui Ajuntament de Caldes de Montbui

2006 executat 2008 REMODELACIÓ DE L'ANTIGA CARRETERA GENERAL N-II Montgat

1990 executat 1991 REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA DE LA CATEDRAL Barcelona Ajuntament de Barcelona

1994 executat 1998 REMODELACIÓ DE L'AVINGUDA MERIDIANA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2004 executat 2008 PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE CA N'AN-
GLADA, MONTSERRAT, TORRESSANA I VILARDELL Terrassa Ajuntament de Terrassa

2008 executat 2010 REORDENACIÓ DE LA RAMBLA ENTRE EL CARRER DEL MAR I EL 
PASSEIG DE PRIM Badalona Àrea Metropolitana de Barcelona i 

Ajuntament de Badalona

2001 executat 2002 RESTITUCIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSITICA DE L'ANTIC PARC 
D'ATRACCIONS DE MONTJUÏC Barcelona

2013 en procés REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE GAL·LA PLACÍDIA Barcelona Ajuntament de Barcelona

2005 executat 2007 ORDENACIÓ DEL CARRER RIERA BLANCA (FASE 1) Hospitalet de 
Llobregat, l'

Ajuntament de Barcelona, Ajunta-
ment de l'Hospitalet de Llobregat, 
Mancomunitat de Municipis de l'àrea 
de Barcelona

1997 executat 1999 ORDENACIÓ DE LA RIERA CANYADO Badalona Ajuntament de Badalona, Mancomu-
nitat de Municipis

1997 executat 1999 RIERA DE SANT CLIMENT Viladecans
Ajuntament de Viladecans i Man-
comunitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

1997 executat 2000 RIERA DE SANT LLORENÇ Varis
Ajuntament de Gavà i Ajuntament 
de Viladecans i Mancomunitat de 
Municipis de l'àrea de Barcelona

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE SANTA 
MARIA - SANTA ANNA TIÓ, BARRI COTET Premià de Dalt Ajuntament de Premià de Dalt

2010 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS DE SANTA 
MARIA - SANTA ANNA TIÓ, BARRI COTET Premià de Mar Ajuntament de Premià de Mar
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1992 executat 1994 SOTERRAMENT DE LES VIES DEL FERROCARRIL I PARC DEL 
NORD Terrassa

Ministeri de Foment, Renfe, Ajun-
tament de Terrassa, Generalitat de 
Catalunya

2008 executat 2009 MIRADOR A LA TORRE DE DESCÀRREGA DEL COL·LECTOR DE 
SALMORRES

Sant Joan 
Despí

Agència Catalana de l'Aigua, Àrea 
Metropolitana de Barcelona i Ajunta-
ment de Sant Joan Despí

2005 en procés PLA DE MILLORA URBANA DE TORRESSANA Terrassa Ajuntament de Terrassa

2010 en procés REFORMA DE L’AVINGUDA DIAGONAL Barcelona Ajuntament de Barcelona

2000 executat 2004 TRANSFORMACIÓ URBANA DE DIAGONAL MAR, ZONA FÒRUM I 
LLEVANT Barcelona

Ajuntament de Barcelona, Ajunta- 
ment de Sant Adrià del Besòs, Con-
sorci del Besòs

2003 executat 2006 TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA GRAN VIA (FASE 1) Hospitalet de 
Llobregat, l'

Consorci per a la Reforma de la Gran-
via a l’Hospitalet de Llobregat

2007 en procés TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES I 
ENTORNS Barcelona Ajuntament de Barcelona

2000 en procés TRANSFORMACIÓ URBANA DE POBLENOU I 22@ Barcelona

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA PLANA 
LLEDÓ

Mollet del 
Vallès Ajuntament de Mollet del Vallès

2008 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL NUCLI ANTIC Olesa de 
Montserrat Ajuntament d'Olesa de Montserrat

1998 executat 2005 TRANSFORMACIÓ URBANA DEL PORT DE BADALONA Badalona Marina de Badalona SA

2001 executat 2004 URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE GARCIA FÀRIA Barcelona Infraestructures del llevant de 
Barcelona

2007 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE SANT MIQUEL 
DEL CROS Argentona Ajuntament d'Argentona

2009 executat 2011 VIAL D'ENLLAÇ A TRAVÉS DEL PARC DE LES BATERIES Montgat Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Ajuntament de Montgat

1995 en procés B-40 AUTOVIA ORBITAL DE BARCELONA (EL QUART CINTURÓ) 
(TRAMS ABRERA I TERRASSA) Varis Ministeri de Foment

2006 aprovat COBERTURA DEL FERROCARRIL A L'ÀREA CENTRAL Sant Andreu 
de la Barca

Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca

executat 2006 ECOPARC SANT ADRIÀ DE BESÒS Sant Adrià de 
Besòs Àrea Metropolitana de Barcelona

executat 1992 PARC DE CARLES I Barcelona Vila Olímpica, SA - HOLSA

executat 1992 PARC DEL LITORAL Barcelona Vila Olímpica, SA - HOLSA

2009 en procés PASSEIG MARÍTIM Viladecans
Ajuntament de Viladecans, Manco-
munitat de Municipis de l'àrea de 
Barcelona

2009 en estudi PASSEIG MARITIM LES BOTIGUES Sitges Ajuntament de Sitges

2014 en procés PLA DEL VERD I LA BIODIVERSITAT Barcelona Ajuntament de Barcelona

1978 en procés PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE SANT ROC Badalona

2014 en procés PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DE L'ANELLA 
VERDA DE TERRASSA Terrassa Ajuntament de Terrassa

2014 en procés PLA ESTRATÈGIC RUBÍ BRILLA Rubí Ajuntament de Rubí

2010 executat 2013 PLAÇA DEL RIU SEC I PASSAREL·LA DE LA FARIGOLA Cerdanyola 
del Vallès

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
i Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona

2005 en procés PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL A CAN FOLGUERA
Santa 
Perpètua de 
Mogoda

Ajuntament de Santa Perpètua de 
Mogoda

2000 executat 2014 RECONVERSIÓ DE L'ANTIGA CARRETERA N-II (FASES 1, 2, 3 i 4) Martorell Ajuntament de Martorell

2010 executat RECONVERSIÓ DEL TRAM URBÀ DE L'ANTIGA NACIONAL II (FASE 
3) Pallejà AMB Mancomunitat de Municipis i 

Ajuntament de Pallejà

1997 executat 2003 RECUPERACIÓ AMBIENTAL, SOCIAL I PAISATGÍSTICA DEL RIU 
BESÒS Varis

Mancomunitat de Municipis de 
l'àrea de Barcelona, Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Besòs
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2009 en procés REFORMA DE LA GRAN VIA Sabadell Ajuntament de Sabadell

2009 executat 2014 RENOVACIÓ DE LA PLAÇA CATALUNYA Prat de Llo-
bregat, el Ajuntament del Prat de Llobregat

2014 executat 2014 REURBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA PRAT DE LA RIBA I PLAÇA 
ENRIC MORERA Badalona Ajuntament de Badalona, Àrea Me- 

tropolitana de Barcelona

1990 executat 2010 REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA Vilanova i la 
Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

1994 executat 2009 RONDES NORD I SUD Granollers Generalitat de Catalunya

2003 executat 2011 SOTERRAMENT DE LA C-17 A MONTCADA I REIXAC Montcada i 
Reixac

Ajuntament de Montcada i Reixac i 
Generalitat de Catalunya

2008 en procés TRANSFORMACIÓ URBANA DE LA GRAN VIA (FASE 2) Hospitalet de 
Llobregat, l'

Consorci per a la Reforma de la Gran-
via a l’Hospitalet de Llobregat

2008 executat 2010 URBANITZACIÓ DE L'EIX COMERCIAL ANSELM CLAVÉ I  
CONNEXIÓ AMB LA XARXA D'ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT Granollers Ajuntament de Granollers

2009 executat 2011 URBANITZACIÓ DE L'ILLA CENTRAL Badalona Ajuntament de Badalona

executat 2011 URBANITZACIÓ DE LA 5a FASE DEL PARC DE VALLPARADÍS Terrassa Ajuntament de Terrassa




