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Ciutats emergents de la regio
metropolitana de Barcelona
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LA coNFrGURActO DE L EspA METRopoLtrA

n temps encara propers els ciutadans solien habitat treballar,
comprar, dur els fills a escola i gaudlr del lleure qaireb6
exclusivament en el seu pobe o ciutat de residdncia. perd la
millora de les infraestructures de comunicacio i I'auoment de la

motor tzacio han permes que aouesta teatitat s dnes rransiormant. Arxi,
cada vegada mds sovint I'espai de vida de cadascun de nosaltres s ha anat
ampliant. I avui es ben com[ que, per exemple, hom visqui a Mollet,
treballi a Barber; del Vallds, compri a Barcelona i pateix perque la canalla
li van a la discoteca al Maresme.
El conjunt de moviments individuals que aixi es realitzen teixeix una
xarxa sobre el territori. Una xarxa que es fa cada vegada m6s densa i que
abasta cada vegada mes espai. A I'espai integrat per aquesta xarxa I'hem

anomenat metrdpolis. Heus-ho aqui: una metropolis es un ;mbit en el
qual els moviments quotidians dels ciutadans i de les empreses superen
l'imbit local is'escampen mes imes sobre el territori. Es per aixd que
alguna vegada hem afirmat que una metrdpolis 6s sobretot una xarxa, un
territori cosit per una xarxa de reiacions quotidianes.
En el nostre entorn, en I'entorn de Barcelona, aquesta xarxa s'est6n
avui almenys de la Tordera al Foix idel l\,4ontsenv i Ny'ontserrat al mar: un
dmb t que supera e 3.200 km2 de superfic e i cont6 prop del 70% de la
poblacid catalana. En aquest espai, la generalitzac 6 de l,(s extensiu del
territori per part dels ciutadans ide les empreses fa que la realitat de cada
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loca itat no pugui entendre's ni projectarse avui dia sense tenir en compte
el seu encaix metropolit).
La configuraci6 de la realitat metropolitana t6 grans avantatges. Citem
els mes evidents: el salt d'escala de la ciutat que fa de l'Ambit rnetropollte
de Barcelona una de les primeres Arees urbanes d'Europa (i, per tant, li
dona m6s capacitat per atraure activitats iserveis); la integraci6 del rnercat

laboral en l'2rmbit metropolitd (que ofereix moltes m6s oportunitats
d ocupaci6 que els simples ambts ocals); la progress va homogenitzaci6
de les dotacions de serveis ide les condicions de vida (tot apropant
lentorn metropolite cap els nivells de la ciutat central).
Perd els probJemes aparelats a la metropolitanitzacl6 no son tampoc,
de cap manera, menystenibles. En efecte, la difusio de poblament i
activitats sobre el territori ha comportat un gran consum de sol;
I'especialitzaclo funcional il'esclat de 1a mobilitat privada han generat
greus problemes de congestio del tr;flc; ien alguns barris imunicipis
s'observen fendmens preocupants de segregacio entre grups socials.
LA NEcEss rAT DE pRoJEcrEs ARTrcuLADoRs

Per fer front a aquests problemes i aprofitar les oportunitats que la
rnetropolitanitzaci6 planteja no n hi ha prou en deixar que les dinamiques
presents segueixin, simplement, el seu curs. Cal una accio voluntAria que
t ngui com a objectiu articular el territori metropoliti de la manera m6s
beneficiosa possible per al conjunt de la poblaci6, m6s eficient per a
I'econom a i m6s respectuosa envers el medi ambient. Per dir-ho curt: cal
un conjunt de projectes col lectius i la voluntat d'aplicar-los.
Per impulsar aquest conjunt de projectes necessarls cal una actuacio
decidida per part dels poders priblics. Una intervencio que, en primer lloc,
ha de tenir un cardcter estratdgic; 6s a dit una voluntat de prendre
l
decisions democrartiques respecte les grans opcions
-economiques
socials- de futur. I que, en segon lloc, ha de concretar-se sobre e
territori, 6s a dir, ha de prendre determinacons respecte la forma m6s
apropiada d'organitzar el territori en benefici de la majorla de la poblaci6.
Des d'aquest segon punt de vista, el territorial, I'objectiu principal de
les politiques a apllcar ha de ser necessdriament enfrontar en el seu origen
es problemes que hem esmentat: el consum de sdl, la congestio ila
seqregaci6 dels qrups socials. Es a dir, davant d'unes dindmiques que ens
porten cap a una ciutat metropolitana que corre el perill de ser cada
vegada m6s dlspersa sobre I'espai, mds ineficient en termes funcionals i
m6s insolid;ria en termes socials, ca afirmar les virtuts de la ciutat
compacta des del punt de vista urbanistic, complexa des del punt de vista
funcional isoliddria des del punt de vista social.
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EL PAPER DE LES C UTATs EMERGENTs

A l'hora de construir un espa metropolite d'aquestes caracteristiques, la
regi6 metropolitana de Barcelona compta amb grans avantatges. En
efecte, malgrat les seves innegables mancances, els nostres espais urbans
han estat tradicionalment for(a densos (massa itot, en ocasions) ien el
seu si ha existil una raonable convivdncia d'usos igrups diversos.
Si aixo ha estat aixi 6s degut, en bona part, a I'existdncia d'una xarxa
urbana potent. Una xarxa urbana caracterizada per I'existdncia, al costat
de Barcelona, Ja ciutat central, d'altres poblacions amb entitat, historia,
atracci6 i capacrtat de desenvolupament propi. Aquestes ciulats han
permds que, en comptes de crear-se, com en tants altres ambits
metropolitans, un espai dual (a ciutat central per una banda i el suburbi
perifdric per I'altre), en a regi6 metropolitana de Barcelona existeixi una
constel laci6 de nuclis urbans sdlids i complexes. Uns nuclis que poden
exercir funcions complementAries a les de la clutat central: tant pel que fa
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desenvolupamenl econdmic (en proveir entorns idonis per la
especialitzaci6 productiva), com a la provisi6 de serveis (en disposar de
comere iequipaments d'alt nivell), com en l'articulaci6 del territori (en
oferir, al costat de la ciutat central, un conjunt de centres capacos
d'atraure un creixement urbd dens id'alta qualitat).
El planejament metropolita
les seves llurns i les seves ombres-amb
ha reconegut les potencialitats d'algunes d'aquestes c utats a l'hora de
promoure un crelxement policentric i harmdnlc del conjunt metropolit).
Aixija el Pla Provincial de 1959 iel Pla Director de l'Area Metropolitana de
1966 assenyalaven que Mata16, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell,
Vilanova i Vilafranca del Penedds juguessin aquest paper articulador I
aquestes mateixes ciutats, conscients de les seves capacitats, han creat un
mov ment de cooperacio i defensa dels interessos comuns. I s'han donat
fins i tot diverses denomrnac ons identif cadores: ciutats mitjanes, ciutats
intermddies, ciutats madures.

El paper que aquestes ciutats poden exercir 6s sens dubte molt
important, ien la major part dels casos, es deriva no nom6s de la seva
massa crit ca, sino tambd de la seva tradici6 industrial centeniria, la seva
complexitat social, la seva vida associativa i fins de les seves funcions
administratives. Ara b6, I'articulacio de la gran ciutat metropolitana no
podria basar-se nom6s en el didleg entre la conurbacio central iaquestes
sis o set localtats de I entorn immediat.
En efecte, els estudis de la mobilitat il'observaci6 de les dinemiques
socioeconomiques permeten delectar a la regid metropolitana prop
d'una dotzena d'altres nuclis urbans amb capacitat d'exercir tarnbe
funcions de centralitat de vertebrar el seu entorn sistemes urbans. Es
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tracta de ciutats com Mollet, Sant Cuqat, Sant Celoni, Rubi, Sant Sadurni,
Sitqes o Calella. Ciutats que compten sovint, certament, amb una historia
m I lenlria, pero es caracteritzen per haver conegut en el darrer terg del
segle XX un desenvo upament m6s ripid i sobtat que les seves germanes
tot just esmentades. Aixd potser les privd durant cert temps de la
complexitat economica, funcional o social necessaria per exercir com a
centralitats metropoltanes potenls. Perd en els darrers temps bona part
d'aquestes ciutats ha mostrat trobar-se entre les localitats mes dinam ques
de l'entorn metropoliti, tant pel que fa al cretxement dernogrbflc, com a
desenvolupament econdmic i fins en la ubicacio de serveis. Es per aixo que
horn pot cons derar-les veritables ciutats emergents.
Es aquest dinamisme el que porta a destacar la importencia d'aquestes

ciutats de Mollet, de Sant Cuqat, de Sant Sadurni o de Calella,

cadascuna amb la seva especific tat- a l'hora de fer front als reptes a s
que m6s amunt ens referiem. Diguem-ho d'una manera taxativa: nomes
si comptem amb les seves potencialitats amb les potencialitats d'aques-

tes ciutats emergents- la vertebraci6 de la ciutat metropolitana en
termes d'equitat social, de viabitat econdmica, d'eficldncia funcional i de
sostenibilitat ambienlal ser; possible.
Er CoNTTNGUT DEr MoNocRAF c
Fou, precisament, per analitzar aquesta tem:rtica que la Socielat Catalana
d'Ordenacio del Territorl, filial de l'lnstitut d'Estudis Catalans, orqanitza a
Moler del Valles una jo'rada d'estudi amb el titol les ciutals emetgenls
de la regia metropolitana de Barcelona. La jornada se celebrir el d a 20 de
mar( de 1999 isinscrigue dins el cicle Arc l\y'editerrani, Ordenac6 del
territori, Segle XXI que a societat celebr:r en diverses localtats catalanes

durant el curs acaddmic 1998-1999. L'obertura de la jornada fou

presidida per l'alcaldessa de Mollet del Vallds, senyora N,4ontserrat Tura, i
compt) amb el suport ila col.laboracio de l'Ajuntarnent idel Centre
d'Estudis Molletans.

El present n(mero de la revista Notes aplega els treballs que es
presentaren en la sessi6. En conjunt s'hi apleguen quatre treballs. Dos
d'ells tenen un car;cter general i es refereixen al conjunt del sistema
metropolitA barce oni: l'aportaci6 de lurbanista Antonio Font aborda
l'anAlisi des del punt de vista rnorfologic, amb I'estudi de les tipologies
dels creixements urbanistics recents; iel treball de leconomista Joaquim
Clusa ho fa des del punt de vista func onal, a partir, sobretot, de l'estudi
dels sistemes urbans dibuixats per la mobilitat labora de s ciutadans. Un i
altre sqbratllen la jmportdncia de les ciutats emergents en la conf guraci6
del sistema metropolitd de ciutats.
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altres dos treballs entren ja en l'estudi del desenvolupament concret

d'algunes d'aquestes ciutats. Aixi. l'aportaci6 de l'arquitecte Manuel
Larrosa fa referdncia a I'evoluci6 de Cerdanyola ide Mollet del VallAs, tot
tenint en compte especialment el paper que els equipaments i els espais
oberts han tingut en el desenvolupament d'aquestes ciutats. Finalment, el
treball del tamb6 arquitecte ialcalde de Gelida, Joan Rosell6. es centra en
I'estudi de l'espai emergent Sant Sadurni-Gelida, des d'una perspectiva
sobretot econdmica.
La Societat Catalana d'Ordenaci6 del Territori vol agral? a tots els
ponents les seves aportacions, a l'Ajuntament de Mollet del VallAs la seva
col laboracrd i al Centre d'Estudrs Molletans la voluntat de publicar els
treballs. 5i tot plegat serveix per contribuir, amb tota la modAstia que
calgui, a una articulaci6 m6s harmdnica de l'espai metropolitA, els
objectius que ens propo*vem en organitzar la jornada s'hauran complert
amb escreix.
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