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AVANJ: DE PROPOSTES PER AL PLANEJAMENT TERRITORIAL 
DE LA REGIO METROPOLITANA DE BARCELONA 

1. Introducció 

La formulació de planejament de tipus urbanístic o 
territorial sol adequar-se a la metodologia habitual 
que compren els successius passos d'informació- 
objectiu-alternatives-propostes. Subratllem que aquest 
metode adquireix una creixent importancia a mesura 
que I'escala del planejament augmenta, a causa de la 
més gran complexitat tematica tractada. 

Sense qüestionar la pertinencia d'aquest metode, 
que és I'adoptat en la redacció en curs del Pla 
Territorial Metropolita, ja que al final les propostes 
caldra recolzar-les en un discurs tecnic rigorós, 
semblaria oportú tenir presents les següents con- 
sideracions: 

- La redacció de planejament consumeix 
molt de temps fins que es formalitzen les propos- 
tes. Mentrestant en el territori passen coses al 
marge de la reflexió dels planejadors, algunes de 
les quals actuaran probablement en sentit contrari 
de les determinacions que en bona logica faria el 
Pla. 

- El llarg procés de treball realitzat no evitara 
que la discussió de les propostes a partir del 
moment de la seva presentació doni lloc a ajus- 
taments, esmenes i fins i tot a la contraposició de 
propostes alternatives, que hauran de ser tingudes 
en compte per a la formulació de la versió final del 
Pla. 

D'altra banda cal tenir present que: 

Per últim, cal recordar que el Pla Territorial Parcial 
que ha de comprendre aquesta area slha de centrar, 
com ja s'ha subratllat en altres ocasions1, en aquelles 
actuacions que són propies de I1escala regional, 
deixant per als plans generals urbanístics i per al Pla 
Territorial de Catalunya, les determinacions propies 
dels seus punts de vista. 

No s'hauria de considerar doncs improcedent que 
sense perjudici del procés regular de formulació del 
Pla Territorial Parcial que ha d'anar superant les 
distintes etapes, s'avancin propostes d'intervenció 
territorial, fonamentades en coneixements parcials 
complementats per inevitables intu'icions. Es tracta 
per tant de propostes amb especial predisposició a 
sotmetre's a so qualsevol criteri més ben fonamentat., 

Subratllem que avancar propostes d'intervenció terri- 
torial té un doble interes: 

- Ser a temps a participar en les decisions im- 
portants que durant el període de formulació del Pla 
Territorial es prendran sobre el territori, com seria 
el cas de les relatives a I'execució d'infrastructures 
de diferents tipus o el de determinades actuacions 
de desenvolupament terciari, per exemple. 

- Contribuir a referir els estudis i els treballs de 
formulació del Pla a una serie de temes concrets 
d'innegable interes territorial, motivant des del 
primer moment el debat sobre les opcions que es 
proposen com a possibles, i evitant aixíla tendencia 
a I'excessiva abstracció en que solen caure els 
treballs de planejament d'escala gran. 

- Regió Metropolitana i especialment la seva Amb aq~esta voluntat es Presenta doncs un conjunt de 

ares és un territori on el debat sobre les idees i PropOSte~ relatives a a1g~r-I~ aspectes relle- 

opcions i les accions territorials esta permanent- vants d'aquest territori que són decantació i resum de 

ment obert. diversos processos de reflexió encetats en els Serveis 
d10rdenaciÓ Urbanística de llArea metropolitana2. 

- Les dinamiques de desenvolupament són co- 
negudes en els seus trets fonamentals. Vegeu <<Els objectius territorials de la Regió Metropolitana., 

Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. núm. 2 i .El fet 
 metropolita^^, Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, núm. 6. 

- Pel grau d'urbanització i ocupació del sbl, Santiago Juan, Antonio Terrisse, Josep M. Carrera, Francesc 
Tobella, Jordi Navarro i Josep Ramon Amer han desenvolupat 

les alternatives de 'IaneJament estan forca limi- treballs i estudis en elsquakes basen, en bona part, les reflexions 
tades. exposades. 



Les propostes es refereixen a temes que es conside- 
ren propis de I'escala regional: habitatge, sistema 
nodal, vertebració viaria, medi natural i lleure ..., i es 
conceben a partir de la panoramica d'expectatives 
que configura el planejament general aprovat pels 
municipis. El Pla Territorial Metropolita hauria d'aportar 
aquelles propostes encaminades a vertebrar la 
dimensió metropolitana d'una realitat territorial con- 
figurada en bona part per una suma d'ordenacions 
d'optica fragmentada i dlactuacions sectorials 
d'infrastructures. Aquesta és la motivació dels temes 
seleccionats i és I1objectiu general de les propostes 
que slapunten. 

Ates el seu caracter de material de treball, aquest 
avanc no pot esperar més que una vigencia efímera. 
Les propostes que són de molt diferent naturalesa i 
concreció haurien de ser sotmeses en primer lloc a 
consideracions d'ordre quantitatiu, i en qualsevol cas 
el seu destí estaria entre ser desenvolupades i com- 
pletades, esmenades, o substitu'ides per altres alter- 
natives a la llum del debat que volen contribuir a 
centrar. 

2. Vertebracio viaria 

La Regió Metropolitana disposa d'una previsió viaria 
supramunicipal forca més concreta que la que conté 
el Pla de Carreteres de Catalunya. 

La proposta de xarxa arterial del MOPU dels anys 
setanta convenientment atemperada, la vialitat 
basica del Pla General Metropolita de 1976 i la 
definició d'alguns trams a nivell de projecte exe- 
cutiu per part de I1AdministraciÓ competent pro- 
porcionen un marc de conjunt que la Comissió 
dlUrbanisme ha obligat substancialment a respec- 
tar en la redacció del planejament general munici- 
pal. En el plano1 Regió Metropolitana de Barce- 
lona-Planejament Vigent 1990, realitzat per I'lnstitut 
dlEstudis Metropolitans a instancies de la Manco- 
munitat de Municipis de llArea Metropolitana de 
Barcelona s'aprecia el notable grau de congruencia 
entre la vialitat municipal i la regional, tot  i que cal dir 
que tal cosa ha requerit una transcripció no literal 
dels plans generals. 

No sembla que des de la perspectiva del Pla Territo- 
rial Parcial slhagi de produir una revisió profunda 
dlaquest model viari que té d'altra banda molts dels 
seus elements ja constru'its o en procés de cons- 
trucció. Tanmateix, sique des de la visió territorial de 
la Regió Metropolitana es poden apuntar con- 
sideracions derivades principalment de relacions 
entre els trams viaris i el seu entorn territorial, que 
apuntarien a introduir esmenes en els tracats previs- 
tos i fins i tot en algun cas projectats. Assenyalem els 
que tot  seguit es detallen: 

- Variant de la N-ll pel marge esquerre del Llobregat. 
Malgrat que puguin tenir un valor testimonial, es 
mantenen les tesis de I1estudi La Vall Baixa en el 
Sistema Territorial del Llobregat, realitzat per la 
Corporació Metropolitana, que fins ara no han estat 
desautoritzades amb arguments tecnics, mentre que 
d'altra banda, la imminent execució de la variant pel 
marge dret, que s'anunciava fa quasi cinc anys, no 
s'ha produ'it encara. L'esmena que es proposa 
consisteix a juxtaposar la variant a ambdós costats 
de I'autopista A-2, que esta al marge esquerre creant 
uns canals intermedis entre els de recorregut de 
llarga distancia, que seria I'autopista, i la xarxa local. 
Aquesta proposta no comportaria cap disminució de 
la secció conjunta de les dues vies (autopista i variant 
amb característiques d'autovia), es mantindria sempre 
en el marge esquerre, que és on hi ha la més gran 
intensitat d'ocupació i activitat, evitaria així saltar 
dues vegades el riu, i sobretot mantindria el caracter 
del marge dret, on és vigent i millorable la relació 
historica entre les poblacions i el riu. Subratllem en 
síntesi que aquesta proposta resulta de la consta- 
tació de la Vall Baixa com una vall marcadament 
asimetrica, i en la qual té especial sentit tractar 
distintament els dos marges. 

- Vialitat de la subarea Martorell-Abrera. Aquestes 
poblacions, amb Esparreguera, Olesa i Sant Esteve, 
constitueixen un conjunt de municipis amb clares 
implicacions i complementarietats amb el suport 
d'una morfologia territorial que els fa participar d'un 
mateix espai i per altres fenomens, com I'establiment 
de la factoria Seat, que és el nou referent del 
desenvolupament economic de la subarea. Sota 



aquests punts de vista sembla pertinent propiciar la 
configuració d'un assentament urba d'ordre superior, 
a partir d'una millor interrelació de les arees urbanes 
-presents i futures- d'aquests municipis. Per la 
ubicació singularissima d'aquesta subarea en la qual 
passen I'autopista A-7, la N-ll i esta previst que arribi 
el quart cinturó, I'articulació d'una ciutat plurimuni- 
cipal d'una importancia adient amb el lloc que ocupa 
passa per la reconsideració d'algunes propostes 
viaries. Com aspectes més importants cal assenyalar 
la conveniencia que la xarxa arterial final es disposi 
perimetralment al conjunt d'assentaments i que I'eix 
més o menys central de la N-ll passi a ser la via 
primaria basica del conjunt. Aquesta proposta, ates 
que el procés de construcció de la variant per aquest 
lloc esta probablement en un punt sense retorn, es 
concep com un procés de conversió a mig termini. En 
una fase próxima, I'autovia en el eix central podria ser 
factor de localització d'elements terciaris d'ambit 
supramunicipal. En una fase posterior, la completesa 
de les opcions de creixement i desenvolupament 
podria propiciar el reforcament d'aquest terciari 
com nou centre d'aquesta subarea i la conversió 
de I'autovia en un eix cívic plurimunicipal de nou 
tipus. 

- Tracat del segon túnel de Collserola. El Pla General 
Metropolita preveu tres túnels travessant Collserola. 
Tanmateix el Pla de Carreteres de Catalunya només 
en proposa dos com a fonamentals -el de Vallvidrera 
i el dlHorta-. Tot i que aixo no és im-pediment per a 
la construcció d'un tercer túnel, cal dir que aquesta 
previsió ha anat oblidant-se fins al punt que la reserva 
de la via zero que creuava el barri de Gracia per donar 
sortida als fluxos provinents del tunel central va ser 
objecte de substancials modificacions sota la hipotesi 
que aquest no es construís. Aquesta nova perspec- 
tiva creiem que aconsella una reconsideració del 
tracat del futur túnel dlHorta. Si no es preveu el tunel 
central, es clar que el repartiment de vies sobre el 
territori queda excessivament decantat cap a llevant, 
ja que el tracat previst del vial del túnel dlHorta és 
forca proper a I'autopista A-18, especialment pel que 
fa a la part del Valles. Cal afegir que segons el tracat 
previst aquesta via tindria serioses dificultats d'enllacar 
amb I'A-7 i convertir-se practicament en una via 

exprés Barcelona-Sabadell. Una solució mixta que en 
la part de Barcelona mantingui la localització del túnel 
dlHorta pero que en el Valles recuperi la sortida del 
túnel central tindria forca avantatges, ja que a més de 
repartir millor la vialitat territorialment, resultaria més 
ben posada en relació amb les arees de creixement 
de Sant Cugat i Cerdanyola, i amb els terrenys de 
nova activitat i terciari que constitueixen I'area del 
centre direccional prevista en el PGM. Cal afegir que 
es facilita el seu enllac amb I'A-7, i que una mica més 
amunt la seva connexió amb la Interpolar-Sud, que 
actuaria com a repartidor, contribuiria a .tramar. la 
xarxa del Valles. Per Últim, cal assenyalar que tot  aixo 
no impediria establir una previsió de continu'itat 
d'aquesta via cap a Sabadell- centre, si bé la seva 
execució hauria de ser especialment curosa amb les 
característiques ambientals del sector forestal i també 
residencial de Sant Quirze. 

- Xarxa viaria entre el Ripoll i el Congost. Aquesta 
area té un territori molt marcat pels cursos fluvials 
que aflueixen al Besos: el Ripoll, la riera de Caldes, el 
Tenes i el Congost marquen unes valls que compor- 
ten les corresponents dorsals divisories. Pensem 
que malgrat la seva suavitat, aquesta successió de 
valls és una característica molt important d'aquesta 
area que hauria de fer-se present en les propostes 
d'ordenació territorial. Aixo no es produeix a les 
previsions viaries existents, on mitjancant la deter- 
minació de la interpolar Nord, la interpolar Sud i el 
quart cinturó, a mes del manteniment de la C-155, es 
tendeix a formar una xarxa homogenia juntament 
amb els vials que van en el sentit de les rieres. Creiem 
que les previsions en sentit transversal són excessi- 
ves i que convé suprimir algunes previsions en aquest 
sentit reduint-les fonamentalment a la interpolar-sud 
i el quart cinturó, a més de I'A-7 ja existent. En 
conseqüencia, els espais compresos entre aquestes 
dues vies ocupats en bona part per urbanitzacions 
residencials de baixa densitat, haurien de tendir a 
vertebrar-se segons I'esquema longitudinal Nord-Sud, 
dominant en el territori. 

- L'autovia de Vic. Per motivacions de manteniment 
de les possibilitats ambientals dels marges de la riera 
de Tenes, seria convenient un desplacament d'aquesta 



previsió viaria en el sentit dlapropar-la al més possible 
a la carretera N-152, cosa que inevitablement haura 
de succeir per motius topografics a partir de la 
Garriga. 

- Tracat i ajustaments al quart cinturó. La cons- 
trucció del quart cinturó és sense cap mena de dubte 
I'actuació més trascendental de totes les que es 
poden considerar en aquest ambit, tant pel nou 
model d'interrelacions que facilita com per I'impacte 
que forcosament ha de produir en el medi físic. Cal 
deduir de tot  aixo que un predisseny d'aquest vial que 
permetés establir les seves condicions de materia- 
lització en relació amb el territori, el paisatge, les 
proximitats dels nuclis urbans i les noves possibilitats 
d'accés que proporciona a indrets singulars i estra- 
tegics, seria una bona aportació d'aquest Pla Terri- 
torial. En front de la versió del cinturó tancant I'arc 
entre Granollers i Mataró, hi ha la de concebre'l en el 
Valles Oriental com un element passant que arrenca 
de I'autopista A-7, a les proximitats de Sant Celoni. 
Aquesta configuració és més clara en relació amb les 
grans directrius de la geografia del territori, i és la que 
es recull en el document Mapa de Planejament 
Urbanístic i usos del sbl a la Regió, editat per la 
Generalitat de Catalunya (Direcció General d'urba- 
nisme). Aquesta configuració permet també tramar 
millor la xarxa general mitjancant una connexió 
Mataró-cinturó, a més de la derivació Mataró-Gra- 
nollers, específicament destinada a reforcar la relació 
entre aquestes dues ciutats. El tracat d'aquest tram 
i de les seves implicacions amb Santa Agnes (la Roca) 
i Cardedeu és un tema important a abordar. 

3. Sistema nodal metropolita 

La configuració metropolitana comporta el desdibui- 
xament del sistema nodal articulat exclusivament 
sobre els centres urbans dels municipis. La consecució 
d'un ordre territorial metropolita exigeix la determina- 
ció de nous elements que originin un sistema nodal 
que correspongui a I'escala i la configuració metropo- 
litanes. Aquest sistema no sera obviament substitutori 
o contradictori en relació amb el format pels centres 
urbans existents, sinó que el complementara des de 
la Iogica de les relacions metropolitanes. 

La determinació del sistema nodal pot tenir diferents 
nivells de concreció en la definició de cada element. 
Hauran de fer-se des de propostes de contingut molt 
precís fins a simples reserves estrategiques de sol. 
Formarien part d'aquest sistema tres ordres d'ele- 
ments: 

-  rees de nova centralitat o centres direccionals. 
- Centrals integrades de mercaderies i centres 
intermodals. 
- Reserves de sol en arees de nova accessi- 
bilitat. 

3.1.  rees de nova centralitat 

La distribució de centralitat mitjancant la creació 
d'arees específiques de concentració d'usos terciaris 
té I'antecedent de la proposta de Centres Direccionals 
que va fer el Pla General Metropolita (1976). Cal dir 
que I'excessiva grandaria de les operacions previstes 
és potser el motiu principal que aquesta proposta 
hagi tingut molt escas desenvolupament fins ara. 

Un altre precedent és la molt més recent proposta 
elaborada pels Serveis d'urbanisme de IIAjuntament 
de Barcelona, d'arees de Nova Centralitat (1986) en 
I'ambit del seu terme municipal. Aquesta proposta 
preveu la creació de 10 arees d'oferta de noves 
localitzacions per al terciari i amb l'objectiu de dismi- 
nuir la terrible pressió que aquest ús esta produint en 
el centre de la ciutat, i particularment a I'Eixample Cerda. 

La Regió Metropolitana demana propostes de dis- 
tribució del terciari a les escales adequades. Propostes 
de localització d'arees de nova centralitat que en el 
continu urba aniran lligades a procesos de transfor- 
mació urbana, similarment a la proposta de I'Ajun- 
tament de Barcelona, mentre que a les arees menys 
ocupades sembla que caldra localitzar-les aprofitant 
condicions de millora d'accessibilitat que resultaran 
de la creació de nova xarxa arterial o de la millora del 
servei ferroviari, combinats en alguns casos amb la 
previsió d'aparcaments d'intercanvi modal. 

Partint de la proposta del terme municipal de Barce- 
lona, la distribució de centralitats podria adoptar el 



següent esquema de localitzacions que a continuació 
es detalla, sempre enteses com a complement del 
sistema historic que formen el centre de Barcelona 
(Eixample i Ciutat Vella) i els centres de les ciutats 
metropolitanes. 

- Sobre I'eix de Gran Via s'han previst les arees les 
de la placa de les Glories, placa dlEspanya-Tarragona, 
placa Cerda. Aquesta successió té el següent espai 
a Pedrosa (I'Hospitalet), on I'ordenació aprovada 
preveu ja la ubicació d'usos d'aquest tipus. Una mica 
més lluny a ambdós costats, en els indrets 
singularíssims on la Gran Via es troba amb els dos 
rius metropolitans -Besos i Llobregat- i amb I'ane- 
lla que formen el segon cinturó i el Cinturó del Litoral, 
es localitzen dues opcions clares d'arees direccionals. 
Especialment rellevant és la del Prat de Llobregat per 
la disponibilitat de sol, els enllacos ferroviaris i la 
connexió amb les autovies del Garraf i del Llobregat. 
Cal recordar que el PGM preveu en aquest indret un 
centre direccional de gran extensió amb funció de 
centre internacional de transports en atenció ob- 
viament a les seves condicions d'accessibilitat. 
Aquesta proposta, com es veura més endavant, ha 
quedat obsoleta enfront d'un esquema repartit de 
terminals de mercaderies. Tanmateix, la realitat de 
les previsions d'accessibilitat i la posició emblematica 
que aquesta area té en el final d'un recorregut recte 
de 13  km la fan candidata a un important desenvol- 
upament terciari i institucional. A I'extrem del Besos, 
I'obertura del carrer Cristofol de Moura i I'opció de 
remodelació com única sortida assenyada per al 
sector de la Catalana ofereixen la possibilitat de 
desenvolupament terciari d'aquests terrenys en el 
tram final de riu amb I'acompanyament a I'altre costat 
de I'hiper Pryca, la nova Rambla, el Parc Litoral del 
Besos i un sector residencial de recent creació. 
Aquesta area forma part també de les que s'articulen 
sobre el tracat del Cinturó Litoral, com són la de la Vila 
Olímpica i la que esta prevista al final del carrer de 
Prim i la Diagonal. Aproximadament a 2.000 metres 
del riu cap al centre de Badalona, se situara el nou 
port, que ha de comportar la remodelació dels dos 
marges del canal i que amb el nou pavelló olímpic al 
seu extrem ha de donar lloc a un dels centres urbans 
més interessants de I'area metropolitana. El centre 

historic de Badalona queda situat entre l'area del port 
esmentada i I'area de remodelació del front de 
Montgat que ocupaven les indústries ERT i Lejía 
Conejo (aquesta en part a Badalona), on es preveu 
I'aparició d'activitats terciaries i usos de lleure propis 
de la facana marítima. 

-Sobre elsegon cinturó, que és una via més periferica 
en bona part del seu recorregut, la seqüencia d'arees 
de centralitat no és tan intensa i són, a més, menys 
homogenies en les seves característiques. Anant ara 
de nord a sud, cal assenyalar en alguna mesura 
Montigala a Badalona, per la presencia d'una gran 
superfície comercial, i la previsible aparició d'activitats 
d'oficines lligades a la indústria; Can Zam a Santa 
Coloma de Gramenet, amb disponibilitat de terrenys 
d'equipaments i amb voluntat municipal expressada 
en el seu Pla Estrategic d'assolir una centralitat de 
caracter educatiu. A Barcelona I'area Olímpica de la 
Vall d1Hebron1 amb la característica dominant d'e- 
quipament esportiu. A Esplugues, les possibilitats de 
canvi de destinació que a algunes peces industrials 
obsoletes proporciona la presencia del cinturó, i a 
Cornella, les noves perspectives que el cinturó dóna al 
sol vacant contigu, són factors de creació de centralitats 
en una area necessitada de vertebració i focalització. 

-La variant de la carretera C-245, que sera I'accés 
a I'autopista del Garraf i que proporciona nous acces- 
sos a Sant Boi, Viladecans, Gava i Castelldefels, 
ofereix I'oportunitat de crear unes noves centralitats 
d'escala municipal en les quals es pot donar lloc a 
elements de difícil integració en el centre urba: 
superfícies comercials, hotels, a més de serveis als 
sectors industrials que s'han de desenvolupar al seu 
entorn. Especial interes podria tenir en el cas de 
Castelldefels, on la proximitat del canal de rem li 
atorga singulars possibilitats ambientals. (La proposta 
d'aquestes arees ha estat feta en I'estudi El Delta en 
el Sistema Territorial del Llobregat, 1989.) 

- Sobre les vies del marge dret del Llobregat, 
autopista A-2 i N-ll, cal fer esment de I'area ja previs- 
ta pel PGM a I'antic polígon de I'INUR a Sant Joan 
Despí, i desenvolupada en la seva major part, i en la 
qual cal assenyalar que la major proporció del sostre 



és residencial. També es poden apuntar les 
possibilitats de desenvolupament d'un centre de 
serveis a la indústria en el sector el Pla, i les del sector 
la Granja de Molins de Rei, com a centre de segon 
ordre ateses les disponibilitats de sol i la seva facana 
a I'autopista. 

- A I'altra banda de Collserola, en els termes de 
Montcada i Ripollet, la construcció de la variant de 
Mas Rampinyo que ha d'anar a parar al pont sobre el 
riu Ripoll dóna la possibilitat de desenvolupaments 
terciaris i d'equipaments que canvi'in el caracter 
d'aquesta area on es troben les periferies dels dos 
municipis. A Sant Cugat i Cerdanyola, on es produí la 
més gran de les reserves per a Centre Direccional 
que va fer el PGM, el desenvolupament de noves 
centralitats anira molt lligat a les opcions de localització 
que proporcionaran els túnels, tot i que es tracta 
d'una area amb atractius per a localitzacions d'usos 
singulars des de I'obertura de I'A-7 (Universitat 
Autonoma, Hospital General, Parc Tecnologic, Parc 
dlActivitats de Mas Sant Joan...). L'area de la sortida 
del túnel de Valldoreix, amb la proximitat dels FF CC 
de Catalunya, és una localització clara que caldria 
tractar des d'aquesta perspectiva. Dues arees més 
es poden assenyalar en I'ambit del Centre Direccional 
del PGM, una recolzada en I'autopista A-7 i una altra 
en la sortida del segon túnel; per tant, se suggereix 
un canvi de tracat per [{tramar. millor la xarxa arterial 
del Valles. En tots aquests casos subratllem que es 
tractaria d'actuacions en sol urbanitzable, i que se 
suposen com a generadors de referencies territorials 
a escala de xarxa d'autopistes, tant per la grandaria 
com per la seva arquitectura. 

-Passant a considerar la segona corona de ciutats, 
cal assenyalar que per trobar-se generalment en una 
situació de menys intensitat d'ocupació les opcions 
no estan tan decantades i és per aixo que llevat del 
cas de I'Eix Macia de Sabadell, en els altres casos les 
arees que s'assenyalen tenen possibles alternatives 
en les que més endavant es descriuen com a reser- 
ves de sol amb nova accessibilitat. 

A Mataró cal assenyalar les possibilitats del 
front marítim sud entre la riera dlArgentona i el 

nou port, amb accés immediat a I'A-19 i amb 
servei ferroviari. 

A Granollers es pot considerar la proposta d'un 
cert desdoblament del centre a I'altra banda del 
riu mitjancant el desenvolupament d'una area 
terciaria basicament d'oficines de configuració 
linial i paral.lela al riu, entre dues vies d'accés al 
centre urba. 

D'altra banda, la presencia del Circuit dlAlta 
Velocitat de Catalunya en els termes de Gra- 
nollers i Montmeló dóna als terrenys del seu 
entorn expectatives peculiars per constituir un 
conjunt d'equipaments i activitats complemen- 
taries al circuit, generadores d'una centralitat no 
supeditada al calendari d'espectacles esportius. 

A Sabadell ja s'ha fet esment de I'actuació de 
I'Eix Macia, que encaixa perfectament en la 
tipologia de nova centralitat urbana que es 
genera per transformació d'una part de I'extens 
teixit urba d'aquesta ciutat. 

A Terrassa no es presenten localitzacions tan 
clares per a la generació de nous centres, si bé 
cal assenyalar que el proper soterrament del 
ferrocarril millorara sens dubte les opcions per 
a la implantació d'oficines i comerc i equipa- 
ments de moltes illes; per tant, es tractaria d'un 
procés més difús que augmentara el paper del 
conjunt del teixit urba de Terrassa pel que fa 
aquestes activitats. 

L'area centrada en els municipis de Martorell i 
Abrera té una gran expectativa de transformació 
motivada per la seva posició estrategica, per 
les previsions de millora de la infrastructura 
viaria i de ferrocarril, per la implantació d'una 
indústria com la Seat i per I'existencia de nom- 
brosos buits entre els fragments d'implantació 
urbana, És clar que en una area d'aquest tipus 
la creació de focus de centralitat és imprescin- 
dible per vertebrar la nova ciutat que les cir- 
cumstancies assenyalades acabaran per ge- 
nerar. Per les propies condicions del lloc, les 



alternatives de configuració són diverses. Atesa 
la complexitat de I'area i el seu interes, caldra 
aprofundir en les possibilitats d'ordenació del 
conjunt en relació amb les infrastructures viaria 
i ferroviaria. Poden avancar-se dues possibles 
arees de distint caracter: una d'elles seria la 
requalificació del centre de Martorell, que a un 
costat del riu quedara alliberat del pas de la N-ll, 
i a I'altre costat es podria desenvolupar a partir 
d'una racionalització dels serveis i els espais 
ferroviaris existents; I'altra area seria de nou 
desenvolupament en un punt central del conjunt 
ben comunicat i en les proximitats dels desen- 
volupaments d'industria i activitats complemen- 
taries que generara la Seat. Cal esmentar tambe 
la pertinencia d'una area d'equipament d'ambit 
comarcal entre el sector de la Font del Llop i el 
ferrocarril, i contigua a I'actual area urbana de 
Martorell. 

3.2. Centrals integrades de mercaderies 
i centres intermodals 

El PGM concentrava les previsions pel que feia a 
terminals de mercaderies en dues grans reserves 
situades al delta del Llobregat, als termes del Prat i 
de Sant Boi. Posteriorment, les pautes dels operadors 
basics en aquesta tematica han portat els fets en una 
altra direcció, que jutgem doblement satisfactoria, ja 
que d'una banda s'ajusta més a la disposició dels 
canals d'entrada a aquesta area i de I'altra permetra 
alliberar un espai tan interessant com el delta del 
Llobregat de la gran afectació que comporten aquelles 
reserves. 

Les previstes actuacions de Renfe a la Llagosta i a 
Castellbisbal constitueixen dues centrals de merca- 
deries situades estrategicament en les dues principals 
portes d'entrada a I'area. 

C-245 i el ferrocarril. La porta del Maresme no és 
rellevant per a I'arribada de mercaderies provinents 
del nord ja que aquestes utilitzen i utilitzaran pre- 
ferentment el canal del Besos. 

Com a centres intermodals de passatgers s'haurien 
de considerar els aparcaments d'intercanvi. Aquests 
aparcaments haurien d'estar sempre relacionats amb 
les línies de servei ferroviari i els seus requeriments 
d'espai comportaran en molts casos la creació de 
noves estacions o baixadors. D'altra banda, la creació 
d'algunes arees de centralitat hauria d'anar acom- 
panyada de la previsio d'espais importants d'aparca- 
ment que complementariament funcionessin tambe 
com a aparcaments d'intercanvi. En sentit invers, 
arees amb una opció clara de servir d'aparcament 
poden desenvolupar-se a remolc dels fluxos que 
genera aquest ús, activitats de centralitat que con- 
tribueixen addicionalment a la disminució de viatges 
al centre. Una exploració de les possibles localitza- 
cions d'aparcaments d'aquest tipus en I'ambit regio- 
nal ens dóna una previsio d'unes 40.000 places en 
arees de capacitat variable entre 600 i 2.000. 

3.3. Reserves de so1 de nova accessibilitat 

L'execució de la xarxa arterial prevista creara sobre 
diverses arees unes facilitats d'accés i comunicació 
rodada amb la resta del territori metropolita que les 
fa potencialment aptes per jugar en el futur un paper 
rellevant en el funcionament d'aquest territori, ja sigui 
com a equipaments, nous centres o referencies 
paisatgístiques. Són arees que en el planejament 
urbanístic municipal no tenen normalment cap des- 
tinació específica i formen part del regim de sol no 
urbanitzable. Seria per tant poc costós portar en- 
davant una estrategia d'adquisició pública d'a- 
questes arees amb motiu de I'execució de les 
infrastructures. 

L'area logística del port, al qual ha d'arribar I'enllac La determinació d'aquestes arees es forca immediata 
ferroviari d'ample de via europea, es obviament la a partir dels tracats viaris i de les condicions mor- 
terminal de mercaderies de la porta marítima. Cap fologiques del terreny. Cal afegir que de la concreció 
la consideració d'una altra area de menor importancia de determinades destinacions en algunes d'elles 
en les proximitats de la porta del Garraf que ocupi podria derivar-se la conveniencia de I'adequació de la 
part del sol industrial previst entre la variant de la secció viaria o els enllacos al lloc. 



En qualsevol cas, un tema en el qual haura d'apro- doncs la xarxa ferroviaria actual com la base d'un 
fundir el Pla Territorial són les vies jurídiques per a servei exprés regional que cal suposar que assolira 
I'aprofitament públic dels avantatges locacionals que nivells d'eficiencia satisfactoris. En tant que infras- 
la nova infrastructura crea en determinats indrets, tructures fixes i especialitzades, els tracatsferroviaris 
que tenen un interes potencial des del punt de vista i les estacions seran factors importantissims de 
de I'ordenació territorial de la regió. vertebració territorial, i per aquest motiu la sintonia 

entre el Pla Territorial i el Pla lntermodal de Transport 
4. Sistema de transport públic: ferrocarril és en aquests aspectes imprescindible. 

La contemplació del plano1 on es representen les 
infrastructures ferroviaries existents ens dóna com a 
primer missatge que la Regió Metropolitana compta 
amb una xarxa forca completa. Tanmateix cal tenir 
present que en aquesta xarxa hi ha tres amples de via 
diferents i que algunes parts -especialment els 
Ferrocarrils Catalans del Llobregat- tenen serioses 
deficiencies de tracat. 

En qualsevol cas, pero, el model que representa la 
xarxa actual sera una referencia importantissima per 
a la determinació de les opcions territorials, ja que 
sera a partir de millores i esmenes parcials sobre el 
model existent que s'arribara a la definició d'un servei 
exprés regional, irrenunciable per a qualsevol aglo- 
meració metropolitana d'aquesta escala que pretengui 
unes cotes de funcionalitat competitives i a la vegada 
un nivell mediambiental acceptable. 

Com a nous elements importants d'aquesta xarxa cal 
assenyalar la connexió d'ample internacional entre la 
frontera francesa i el port, així com el tren d'alta 
velocitat, amb tracatja estudiat i reservat. Tanmateix, 
els efectes d'aquests dos nous serveis ferroviaris 
sobre I'espai regional seran de tipus concret i 
concentrats en I'augment de valor que pugui adquirir 
el port com a centre de transport i I'estació del TAV, 
que singularitzara enormement I'entorn de la seva 
ubicació, sobre la qual el Pla Territorial Metropolita 
hauria de pronunciar-se sense perjudici dels criteris 
prevalents d'ordre territorial més ampli, ateses les 
distintes condicions d'accessibilitat i d'eficiencia en 
I'ambit regional que resulten de les distintes ubicacions 
possibles. 

Tot i que es tracta d'una infrastructura en la qual els 
requeriments tecnics de tracat i les despeses d'ex- 
plotació són sovint determinants de la seva viabilitat 
es poden apuntar algunes intervencions de millora de 
la xarxa (vegeu figura 1). 

4.1. Nous trams de completesa 

En primer lloc, hom pot preveure una serie d'actua- 
cions tendents a millorar la connectivitat i eficiencia 
de la xarxa: 

- Connexió línia IV i  línia V de Renfe. Malgrat que per 
a un terreny de topografia complexa aquest tram per- 
metria I'accés directe al Llobregat i al port dels trens 
de llarg recorregut provinents de la direcció de Man- 
resa, i dels fluxos d'ambit regional del Valles Occiden- 
tal, tot facilitant la relació Martorell-Terrassa-Sabadell. 

- Connexió Mataró-Granollers. Tram previst en un 
estudi3 sobre vertebració del territori metropolita, al 
qual els especialistes en transport posen serioses 
objeccions d'explotació perque no és previsible que 
ambdós poblacions arribin a tenir la massa critica 
necessaria per justificar un servei de tipus ferroviari. 
La seva logica estaria en el reforcament de les 
connexions o la segona corona de ciutats, en el 
mateix sentit que el quart cinturó. 

- Complements del tracat del FGC en el Valles. Una 
primera possibilitat seria realitzar algunes perllon- 
gacions per tal que es poguessin establir corres- 
pondencies entre aquesta línia i la de Renfe. Una 

que oblidar les funcions Ei transportptjbilc en la futura vertebracib del terrRorimetropoilt.?i 
de comunicació amb el territori exterior es contempla de Barcelona. Institut d'Estudis Metropolitans, 1987. 





opció més ambiciosa és la de tancar I'anell, millorant 
les possibilitats de servei i establint també les 
correspondencies que hem esmentat. 

- Penetració dels FGC (linia Catalans) cap al centre 
de Barcelona. Amb objectius obvis de facilitar I'ac- 
cessibilitat dels usuaris i la correspondencia amb 
altres línies. 

- Tram Gava-Viladecans-Sant Boi-Cornella. Aquest 
tram hauria de ser soterrani ja que s'ajustaria al tracat 
de I'eix cívic que passara a ser la carretera C-245 
quan es construeixi la variant dlaccés a I'autopista del 
Garraf. És un complement que reforca la logica de la 
colonització urbana del delta del Llobregat en establir 
la connexió al llarg de I'arc del samonta que s'estén 
des de Castelldefels fins a IIHospitalet. 

- Nous trams al delta del Llobregat. Al delta es 
produira, a més de la presencia important dels 
serveis de rodalia, la dels serveis motivats especí- 
ficarnent pels accessos al port i a I'aeroport, amb 
previsions de línies d'ample internacional i possi- 
blement de I'alta velocitat. La proposta d'una area de 
centralitat important i la idea de crear un servei 
ferroviari lleuger per al front marítim completen la 
complexitat d'aquesta areal per a la qual cal reclamar 
vivament que les opcions de creació d'infrastructura 
no es prenguin sense una consideració integral de 
I'area que el Pla Territorial Metropolita hauria d'aportar. 

I 4.2. Variacions de tracat 

Les variacions del tracat que hom proposa son les 
següents: 

-- Nou tracat que alliberaria el front marítim del 
Barcelones nord i permetria situar les estacions 
més a prop del centre de gravetat de la població. 

-- Substitució d'un tram de la línia IV a Montcada, 
per un altre que passaria a ponent del turó dismi- 
nuint I'efecte negatiu sobre els teixits de la part 
nord de la població, si bé caldria ponderar pre- 
viament la disminució de les facilitats de servei que 

4.3. Millora de la coordinació entre tracats 
de distintes línies 

A I'area de Martorell que esta servida pels FGC i per 
Renfe, que té la proximitat del centre intermodal de 
Castellbisbal i que rebra el gran impacte de la 
implantació de la Seat, la xarxa ferroviaria es un 
element basic per articular correctament la seva gran 
potencialitat urbana. Caldran operacions d'escala 
menor com ajustar i coordinar els tracats d'alguns 
trams i unificar les estacions de les dues línies per 
facilitar la correspondencia i la intermodalitat. 

4.4. Sistema complementari d'aparcaments 
d'intercanvi 

Ates el caracter suburba que té la major part de 
I'assentament residencial regional i la situació 
periferica en la qual han quedat situades algunes 
línies, les facilitats d'accés a I'estació són -a més de 
la qualitat del servei ferroviari- el factor basic per a 
la utilització d'aquest medi de transport. 

Si bé es podria pensar en línies d'autobus que 
relacionessin les arees residencials amb les estacions 
ferroviaries, és clar que tal cosa només sera possible 
en llocs d'una alta densitat; d'altra banda, exigiria un 
nivell de servei molt elevat per que els problemes del 
trencament de carrega entre dos transports públics 
no fos dissuasori de la seva utilització. És per aixo que 
-tot i que presenta aspectes problematics- sem- 
bla molt més viable apostar per un sistema vehicle 
privat-ferrocarril mitjancant la previsió dlun sistema 
d'aparcaments d'intercanvi de capcalera. Cal subratllar 
que a més de la transcendencia que aquest sistema 
tindra des del punt de vista territorial, no s'han 
d'oblidar les seves implicacions urbanístiques, ja que 
comporta la destinació de superfícies significatives 
de sol per a aquest ús. Sol que cal situar al costat de 
les estacions, al qual aquestes doten d'una alta 
accessibilitat. Es tracta per tant de sol d'interes per 
a diverses utilitzacions urbanes. 

És clar que les estacions existents poden tenir 
algunes arees annexes per destinar-les a I'us d'apar- 
cament, especialment sols alliberats del seu antic us 



ferroviari. Es tracta obviament d'arees molt ben 
situades respecte als potencials usuaris, pero es 
tracta també de superficies forca redu'ides. Un estudi 
realitzat per I'Entitat Metropolitana del Transport 
avalua en unes 19.000 places les que resultarien 
d'exhaurir les possibilitats que donen els espais al 
voltant de les estacions existents, inclosos els que ja 
funcionen. 

Amb una visió a més llarg termini i dins d'un enfocament 
mes territorial de I'assumpte, caldra necessariament 
pensar en nous punts d'accés al servei ferroviari en 
llocs on puguin crear-se superficies d'aparcament 
considerables i que siguin a la vegada llocs adequats 
per a la concentració de possibles usuaris. 

S'han realitzat assaigs de localització i delimitació de 
possibles arees d'aparcaments d'intercanvi en noves 
possibles estacions que permetrien donar acollida a 
uns 40.000 vehicles. Cal assenyalar que malgrat que 
aquestas xifres siguin forca reduldes en relació amb 
els fluxos que entren diariament al centre metropolita, 
la disminució de la plena utilització d'un sistema 
d'aparcaments d'aquesta capacitat podria ser molt 
significativa ates que previsiblement es concentraria 
a les hores punta. 

Per Últim, cal dir que per les seves bones condicions 
d'accessibilitat aquestes arees seran aptes per acollir 
alguns serveis de tipus terciari o per estar associades 
amb nous centres d'aquest tipus, com alguns dels 
que s'han assenyalat en parlar del sistema nodal 
metropolita. La dotació de servei ferroviari i d'apar- 
cament a determinats punts del territori ha de ser 
congruent amb la determinació del sistema nodal, 
perque es clara la sinergia que es pot aconseguir 
entre les dues finalitats perseguides: dissuadir 
d'accedir en vehicle privat al centre metropolita i 
.recentrar. la suburbanitat del territori. 

5. Habitatge 

El tema de I'habitatge és un dels més conspicus de la 
problematica regional metropolitana, És forca clar 
que actualment el plantejament que I'usuari es fa per 

a la recerca d'un nou habitatge compren una bona 
part del territori regional que estem considerant. No 
té sentit per tant pretendre donar resposta a aquest 
problema dins de I'ambit de cada municipi. 

La demanda d'habitatge no s'ha aturat malgrat que 
bona part de la regió estigui immersa en un clar 
estancament demografic que dóna fins i tot  saldos 
negatius a les parts ocupades mes intensament. 

La previsió de formació de noves famílies que deno- 
ten les piramides d'edats de molts municipis, la 
tendencia general a la disminució del nombre mitja 
d'ocupants d'un habitatge, la necessitat de reposició 
del parc -previsió que pot ser molt més greu en 
funció de I'abast del nombre d'edificis afectats per 
I'aluminosi-, i també la ineludible conveniencia 
d'esponjar algunes parts del continu edificat generen 
una demanda important de nous habitatges. 

La quantificació i la tipificació d'aquesta demanda 
seria una informació d'enorme interes que hauria de 
resultar dels estudis del Pla Territorial. Mentrestant 
es pot fer esment de la xifra de 300.000 habitatges 
necessaris a Catalunya per als propers 1 0  anys 
segons un estudi de la Direcció General dlHabitatge 
de la Generalitat de Catalunya. Els processos que 
intervindran en la necessaria satisfacció de la demanda 
d'habitatge i sobre els quals el Pla Territorial pot in- 
cidir directament o indirectament serien els següents: 

- Producció de nou sol residencial. 
- Conversió de segona o primera residencia. 
- ~Rehabitació. d'arees urbanes consolidades. 
- Transformació de teixits. 

5.1. Producció de nou so1 residencial 

La producció de nou sol residencial és la línia d'actua- 
cio que té un impacte físic mes transcendent en el 
territori, i d'altra banda és susceptible de traduir-se 
en operacions de xoc que poden ser adients en 
determinades circumstancies, com les que, atesa la 
sensibilitat manifestada pel Govern de I'Estat per 
aquesta tematica, sembla que ens trobaríem ara. 



Cal assenyalar la petita escala de les actuacions de 
sol residencial que s'han desenvolupat en els darrers 
deu anys, i de les quals ha estat quasi exclusiu agent 
I'lnstitut Catala del Sol. Notem que la majoria de les 
actuacions de notable volum desenvolupades per 
I'ICS a Mollet, Martorell o més lluny, a Girona o 
Tarragona, corresponen a actuacions iniciades per 
I'INUR. Les nombroses actuacions de menys de 500 
po:;sibles habitatges tenen avantatges clars d'inte- 
gracio amb el teixit urba del municipi del qual es trac- 
ti, pero en conjunt aporten quantitats redu'ides de sol 
per a habitatge. És significatiu que el conjunt de 27  
actuacions de I'ICS desenvolupades entre 1982 i 
1988 a I'ambit de la Regió Metropolitana aporten sol 
per a uns 13.000 habitatges, dels quals 3.500 
corresponen a I'actuació de Mollet. 

Un primer tema a plantejar és el tipus de les actuacions 
de creació de nou sol residencial. Cal mesurar amb 
rigor si seguint la pauta de les petites actuacions 
facilment integrables en un espai regional tant complex 
com aquest es tindra prou capacitat de gestió per 
subministrar sol per satisfer la demanda. És forca 
clar que es pot obtenir una molt més gran eficiencia 
de la gestió si les actuacions que s'aborden tenen una 
envergadura més gran. Assenyalem, sense que aixo 
hagi de ser el model a seguir, que a la Regió 
Metropolitana de Madrid estan en curs de desenvolu- 
pament diverses actuacions de mes de 5.000 habi- 
tatges cadascuna. 

En el nostre territori haurem d'anar segurament a 
actuacions més petites, fins i tot per problemes físics 
elementals d'adaptació de les actuacions, pero pot- 
ser fóra el moment de tornar a pensar amb totes les 
matisacions que calgui, en el polígon, enfront de 
les casetes adossades, com un model valid per a la 
creació d'habitatge. Polígon com a sinonim d'una 
certa densitat urbana amb abundants espais lliures i 
amb voluntat de forma propia, i d'alguna manera 
constitutius de referencies d'ordre com a factors de 
recentrament de la gran extensió suburbana exis- 
tent. 

El segon punt que cal considerar, i aquest és 
especialment delicat, és que un plantejament regio- 

nal de la creació de nou sol residencial no sera 
segurament coincident amb la logica de creixement 
que cada municipi tindra previst. És clar, pero, que no 
es poden resoldre les necessitats de nou habitatge 
en cada municipi i que les reserves -planejades o 
possibles- d'una certa grandaria per a la creació de 
nou sol residencial es troben fora del continu edificat 
i són més abundants i interessants a mesura que ens 
allunyem del centre metropolita. 

D'una banda, cal no oblidar que centrar la creació de 
nou sol residencial en la segona corona metropoli- 
tana és congruent amb I'objectiu de distribució de 
I'activitat i de reforcament de policentralitat d'aquesta 
part del territori. D'altra banda, cal subratllar que les 
ciutats madures que estructuren I'ocupació urbana 
d'aquesta part del territori tenen una base d'activitats 
propies d'una certa capitalitat territorial que fan que 
siguin bones estructures d'acollida de nous 
creixements residencials. Per últim, cal ponderar les 
bones condicions ambientals que alguns entorns de 
la segona corona ofereixen per a la creació de nou 
habitatge (la Garriga, Cardedeu, Sitges...), mentre 
que en altres arees el desequilibri entre llocs de 
treball i població activa fa que sigui especialment 
adient el desenvolupament residencial (Martorell, 
Granollers). 

La creació d'un nou sol residencial esta tanmateix 
subjecte als límits raonables del que seria la maxima 
ocupació de sol admissible en aquest ambit. Es pot 
avancar el criteri, que hauria de verificar I'ordenació 
territorial general de Catalunya, que el sol qualificat 
pels Plans Generals municipals esta a prop del maxim 
desitjable, i que les principals actuacions d'urbanització 
de nou sol residencial les tindríem dins de la taca 
actualment qualificada. 

Sembla que hauria de correspondre al PTM o a la 
Comissió d10rdenaciÓ Territorial Metropolitana en 
I'exercici del seu seguiment i adequació, la fixació de 
les prioritats d'urbanització residencial, des de I'optica 
de les necessitats del conjunt regional. Seria logic 
que per ser la Regió Metropolitana I'ambit més ade- 
quat per a I'afrontament d'aquest problema en termes 
espacials, en la determinació dels sectors d'urba- 



nització prioritaria, o dels que han d'ésser objecte 
d'urbanització en programes públics, tinguessin un 
pes important les propostes -evolutives- del PTM. 

Dins dels terrenys classificats com a urbanitzables 
-urbans en alguns casos- pel planejament general 
municipal es poden assenyalar sectors que indub- 
tablement per la seva grandaria i localització tindran 
un paper important en les propostes de creació 
d'habitatge a I'ambit regional. 

En I'ambit del Pla General Metropolita es pot fer 
esment dels sectors de Canaletes, Montigala, Mas 
Lluhí, Mas Rampinyo, Pla dlAlella i les reserves que hi 
ha a Sant Cugat i a I'area del [centre direccional. a 
Cerdanyola. 

A les comarques del Maresme, el Garraf i el Penedes, 
les arees de sol més interessants per a la creació de 
nou sol residencial estan en els ambits de creixement 
de les seves ciutats més importants: Mataró, Sitges, 
Sant Sadurní i Vilafranca. 

Dins del Valles Oriental podriem distingir dues 
subarees, la de I'entorn de Granollers amb les Fran- 
queses, a la qual podriem afegir les possibilitats de 
la Garriga i Cardedeu, així com I'area centrada a la 
riera de Caldes, en la qual te especial rellevancia el 
debat sobre els sols que en el seu dia va expropiar 
I'INUR i que actualment gestiona I'lnstitut Catala del 
Sol. 

Al Valles Occidental constataríem el quasi exhauriment 
de les possibilitats del redu'it terme municipal de 
Sabadell, en contrast amb les disponibilitats de Sant 
Quirze, si bé molt orientades cap a assentaments de 
baixa densitat. A Terrassa existeixen en canvi pos- 
sibilitats clares de creixement de sol residencial en 
noves peces. 

Especial importancia tenen les opcions de nou sol 
residencial a I'entorn de Martorell i Abrera, ja que la 
seva configuració i característiques seran factors 
forca determinants de la futura ciutat de conjunt que 
s'albira en aquest indret. 

5.2. Conversió de residencia secundaria 
a permanent 

Dins de la Regió Metropolitana existeix una estimable 
proporció d'arees de residencia secundaria que, 
llevat del redu'it ambit del Barcelones, ocupen 
extensions importants de sol a totes les altres comar- 
ques. El pas de residencia secundaria a permanent 
és un fenomen clarament explicat com a resultat del 
desenvolupament de I'area o les arees centrals i la 
conseqüent millora dels mitjans del transport des de 
I'area de residencia secundaria als centres d'activitat 
o als serveis. La residencia secundaria ja fa temps 
que ha desaparegut del continu edificat. Els habitatges 
no ocupats i que poden apareixer com a secundaris 
en enquestes o censos tenen sens dubte finalitats 
distintes que la de servir de residencia temporal al 
seu propietari. Encara existeixen arees de segona 
residencia dins de I'ambit del PGM, si be la dinamica 
de transformació a residencia permanent és molt 
viva i es pot suposar que a curt termini la gran majoria 
dels habitatges d'aquesta area seran de residencia 
permanent. 

Les arees següents poden ser assenyalades entre 
aquelles en les que I'existencia de residencia secun- 
daria és encara apreciable: 

- Castelldefels (franja marítima) 
- Gava (franja marítima) 
- Sant Cugat-Valldoreix 
- Cerdanyola-Bellaterra 
- Tiana. 

A la resta del territori el procés és tant mes incipient 
com més allunyat o desconnectades estan les arees 
dels centres de serveis i d'activitat. En qualsevol cas 
I'objectiu desitjable a mig termini seria la conversió de 
la major part de la residencia secundaria en permanent 
a tot I'ambit regional. Al millor aprofitament del 
territori des de punts de vista tant economics com 
ecologies, caldria afegir I'avantatge que els usuaris 
gaudeixin d'emplacaments de suposada qualitat 
ambiental d'una manera continuada i no nomes els 
caps de setmana o les vacances. En aquest moment 



resulta difícil quantificar I'abast de la residencia 
secundaria i del procés de la seva conversió. Aquestes 
són dades per a les quals resulta especialment 
important I'explotació del cens de 1991. 

En I'actualitat creiem que el fenomen de transformació 
de residencia secundaria en principal se centraria en 
tres grans subarees Baix-Maresme, Baix Llobregat- 
Garraf, Parets-Llica-I1Ametlla1 mentre que encara la 
residencia secundaria manté majoritariament el seu 
caracter a les urbanitzacions del Penedes, als voltants 
del Montseny o a I'Alt Maresme. 

Pel que fa a les arees afectades per les dinamiques 
de canvi podrien apuntar-se les següents conside- 
racions: 

- Baix Maresme. Es tracta d'arees relativament ben 
articulades amb els nuclis tradicionals com a prove'i- 
dors dels serveris més habituals. Són urbanitzacions 
d'una certa qualitat mitjana i en llocs de molt bones 
condicions ambientals i climatiques. El factor de 
canvi més important sera la millora de les possibilitats 
d'accés al centre metropolita que poden proporcio- 
nar un bon servei d'expres regional i un sistema 
eficient d'aparcament d'intercanvi. 

- Subarea Parets-Llinars-Santa Eulalia. És un siste- 
ma molt dispers i inconnex d'urbanitzacions de qualitat 
diversa. En aquest cas el canvi passaria per facilitar 
I'accés als equipaments primaris, que pot comportar 
la creació d'alguns d'ells al servei específic d'aquest 
assentament. La proximitat amb arees que ofereixen 
llocs de treball-Granollers-Mollet-sera segurament 
un factor de conversió. 

- Subarea Baix Llobregat-Garraf. Es tracta d'una 
area amb desenvolupaments de qualitat molt des- 
igual i amb poques possibilitats d'articulació dintre 
seu, més enlla de les carreteres que els han fet 
possibles. L'accés al centre metropolita o a les arees 
d'activitat de la Vall Baixa és un factor determinant del 
canvi. En aquest sentit la millora de les comunicacions 
de la marge dreta: ferrocarril i carretera BV-2002, i 
un sistema d'aparcaments d'intercanvi podrien tenir 
efectes importants. 

5.3. ((Rehabitacio), dels teixits residencials 

Les propostes d'habitatge de qualsevol escala que es 
desenvolupin a la Regió Metropolitana han de tenir en 
compte i propiciar el manteniment de I'ús residencial 
en els teixits urbans consolidats. Els cascs antics i els 
eixamples dels nuclis urbans d'una certa importancia 
ofereixen -sense perjudici de les rehabilitacions i 
renovacions que s'hagin d'anar produint- un parc 
d'habitatge que cal tenir molt present. Cal tanmateix 
assenyalar que importants arees d'aquests teixits 
tenen baixos indexs d'ocupació mitjana de I'habitatge 
resultants d'una població envellida, aspectes que no 
són aliens a la pervivencia de lloguers antics i una 
deficient conservació dels edificis, coses totes elles 
que solen abocar a la substitució de I'ús d'habitatge 
per a altres activitats que desitgen gaudir de la 
centralitat d'aquestes arees. Caldria fomentar el 
rejoveniment de I'ocupació d'aquestes arees de ma- 
nera que es mantingués un procés continu de 
~rehabi tac ió~ per nous usuaris a mesura que des- 
apareixin els anteriors, que tindria tres objectius 
im~ortants:  

- Homogene'itzar els indexs d'ocupació. 
- Mantenir el parc d'habitatges. 
- Mantenir la presencia residencial a les arees 
centrals de les ciutats. 

Moltes de les accions en aquest sentit escapen a 
I'abast d'un Pla Territorial i s'inscriuen més propiament 
en les polítiques d'habitatge, especialment pel que fa 
a la regulació dels lloguers, que és un regim de 
tinenca important en aquestes arees. Tanmateix, si 
que hi ha algunes mesures de tipus urbanístic que el 
Pla Territorial podria promoure, com disminuir la 
competencia amb altres usos i mantenir el nivell 
d'equipaments necessaris a I'habitatge, a més de la 
mesura d'efectes indirectes de promoure arees 
especifiques per al desenvolupament dels usos que 
competeixen amb I'habitatge. 

Crec que dins de I'objectiu de fomentar la ~ reha-  
b i tac ió~ de les arees s'hauria d'entendre com un 
problema d'ordre menor que es produeixi una certa 
especialització residencial a determinades arees, 



com podria ser que els tipus d'habitatge més freqüents 
a les arees centrals de Barcelona fossin per a 
persones d'edat, estudiants i transeünts, tots ells 
amb capacitat d'aprofitar els avantatges del centre i 
sense generar massa demandes que aquest centre 
no pugui oferir. 

5.4. Transformació d'arees urbanes 

Aquests processos es dirigiran normalment a les 
arees urbanes defectuoses o malmeses, amb poques 
perspectives de permanencia per causa de la seva 
mala implantació, per defectes greus d'ordenació o 
pel deteriorament de la construcció4. Les opcions a 
decidir poden ser distintes en funció de les condi- 
cions físiques del sector (morfologia, accessibilitat, 
localització) i de les condicions socials (grau d'ocu- 
pació, arrelament). Tanmateixes poden apuntar alguns 
trets que en major o menor mesura estaran presents 
en les operacions d'aquest tipus: 

- Es tractara d'actuacions molt més costoses 
que les de nova urbanització. 

- Els trasllats de residents seran inevitables en 
molts casos. 

- La disponibilitat d'habitatges alternatius és 
cabdal per al bon desenvolupament de les 
actuacions, i per tant la creació de nou sol resi- 
dencial no es aliena al bon termini de les 
remodelacions. 

- La viabilitat economica de les operacions 
estara en funció de I'aprofitament de les plus-values 
que origini I'establiment de nous usos i edificacions 
en I'area que es transformi. 

Podem assenyalar com a referencies concretes 
d'aquests tipus d'operacions, les següents: 

- La transformació de teixits industrials obso- 
lets per a la creació de noves arees residencials, 
com ha estat el cas de la Vila Olímpica, on es 
preveu que sigui I'obertura de la Diagonal a Barce- 
lona. 

- La transformació de teixits industrials obsolets 
per a la creació de nou centres terciaris, com sera 
el cas del carrer Tarragona a Barcelona o de 
nombroses de les arees de nova centralitat as- 
senyalades en aquesta memoria. 

- La transformació d'arees d'habitatge defec- 
tuoses per a usos terciaris, com és previsible que 
sigui el cas de la Catalana a Sant Adria de Besos. 

- Les transformacions mantenint I'ús d'habitatge 
són obviament més problematiques des del punt 
de vista economic, a no ser que apuntin a un 
segment del mercat forca més alt que el de 
I'habitatge que se suprimeix, la qual cosa és molt 
qüestionable des del punt de vista social, si no es 
tracta de situacions límit en les quals estigui en joc 
una part substancial de la ciutat, com seria el cas 
de Ciutat Vella a Barcelona. Les transformacions 
d'arees d'habitatge mantenint els seus residents 
són operacions costoses i difícils, abordables 
només amb forta inversió pública, i per tant es 
tracta normalment d'actuacions dirigides a habi- 
tatge públic degradat, com serien les de Baró de 
Viver a Barcelona o de Sant Cosme al Prat de 
Llobregat. 

Com es despren, els processos de transformació 
poden tenir efectes de distint signe en relació amb la 
quantitat d'habitatges que en resultin. Cal subratllar 
que els efectes quantitatius d'aquestes operacions 
no són tan importants com els efectes estructurals 
que puguin resultar de la ubicació de nous usos en 
determinats indrets, de la millora de I'ordenació de 
llocs clau o de la possibilitat d'esponjament d'algunes 
arees centrals. 

En la línia de coneixeraquestes possibilitats s'esta desenvolupant Per últim, cal fer esment al ~ rob lema de I'aluminosi. 
mitjancant conveni amb la Universitat Politecnica, un estudi que que potser un nombre important djedificis. És 
identificara i avaluara les arees poblematiques, les conclusions del 
qual seran objecte d'una propera publicació. clar que el seu abast sera una dada basica per 



enfocar una política de remodelacions en la direcció 
adequada, i que sens dubte es un assumpte que te, 
per la seva extensió, molta importancia a escala 
regional. 

6. Sol per a indústria i activitats economiques 

La indústria ha estat la base de la formació metropo- 
litana. Els diferents tipus d'aquesta al llarg de la 
historia mostren en les seves relacions de posició 
amb els altres usos del territori, la logica de producció 
de ciutat corresponent als successius períodes. En el 
plano1 de la regió que recull el planejament vigent, i 
que assenyala les arees industrials urbanes i 
urbanitzables, s'aprecien amb claredat les pautes de 
localització i I'escala que adopten les arees industrials 
a rnesura que se situen en llocs mes periferics en 
relació amb Barcelona o les altres ciutats industrials 
i tenen com principal factor de localització 
I'accessibilitat que els proporcionen els gran eixos de 
comunicació o el port. 

El sol industrial a la Regió Metropolitana es 
quantitativament molt important. Compren una 
superfície de mes de 9.000 ha5 de terrenys edi- 
ficables, si considerem tant les arees existents com 
les previstes al planejament. Cal assenyalar d'altra 
banda que mes dlun 30% d'aquesta superfície esta 
encara vacant i per tant existeix una reserva consi- 
derable en el planejament vigent. Naturalment, el 
grau d'ocupació del sol industrial previst varia molt 
d'unes comarques a altres, mentre que en el Bar- 
celones, el Baix Llobregat i el Valles Occidental es 
respectivament d'un 95%, 74% i 62%, en el Maresme, 
tot i haver poca superficie -1 65 ha-, I'ocupació no 
arriba al 30%. 

Assenyalem que des de la perspectiva del Pla Terri- 
torial Parcial no sembla que s'hagin d'introduir 
variacions rellevants pel que fa a les previsions 
considerades fins ara a través dels Plans Generals. 
Es pot afegir que una hipotesi de treball defensable 
es que a la Regió Metropolitana no és convenient 

Totes les dades procedeixen de Javier Saez, .El mercat del sol 
industrial a I'area de bar cel ona^^, Barcelona Economica núm. 9. 

portar I'ocupació de sol per a residencia o indústria 
gaire mes enlla de la que ja esta prevista, i aixo tant 
per mantenir un equilibri desitjable entre buits i plens 
a I'ambit metropolita com per propiciar indirectament 
I'ocupació d'altres arees de Catalunya. 

És a dir, sense perjudici que en un moment donat 
calgui donar acollida a alguna implantació industrial 
singular mes enlla de les previsions de planejament, 
aquestes es poden considerar com una referencia 
valida. Tanmateix cal assenyalar alguns aspectes 
que el Pla Territorial hauria de considerar als efectes 
d'introduir les esmenes necessaries al model dibuixat 
pels plans generals: 

- Els processos de transformació d'arees indus- 
trials que -obsoletes o no- han passat a ocupar 
llocs amb bones condicions, susceptibles de ser 
ocupats per activitats amb mesvalor afegit. Malgrat 
que no hagi estat per un raonament tan senzill, 
podria incloure's aquíles arees industrials ocupades 
per la Vila Olímpica, i mes propiament la tensió de 
transformació que la nova infrastructura ha introdu'it 
en el sector industrial del Poblenou. Una proporció 
estimable de les arees de nova centralitat es- 
mentades en el corresponent capítol comporta la 
transformació dlindÚstries preexistents (ERT, 
Macosa, Montesa). Aquestes operacions de- 
sitjables en principi haurien de comptar amb un 
cert marc que avalues les desaparicions i pautes 
les relocalitzacions, en el benentes que no n'ha- 
urien d'estar necessariament dins de I'ambit 
regional. 

- La progressiva aparició de nous tipus 
d'industria en relació amb el seu possible ve'inat 
amb altres activitats i inclús amb la residencia, que 
van donant lloc a assentaments no exclusivament 
industrials com els denominats parcs d'activitat 
economica o parcs d'empreses. En aquesta línia 
cal assenyalar algunes actuacions en gestació o 
en curs que poden marcar noves pautes per al 
desenvolupament d'algunes arees de nou sol in- 
dustrial: el Parc Tecnologic delvalles, a Cerdanyola, 
el Polígon de Mas Sant Joan a Rubí, i part del 
Polígon Pedrosa a I'Hospitalet. En una fase mes 



endarrerida, cal fer esment de la possible area quals va representar una conquesta social irrenun- 
d'empreses relacionades amb el motor, alsvoltants ciable. D'altra banda, el planejament especial i la 
del Circuit dlAlta Velocitat, del desenvolupament propia gestió que es desenvolupa des del Patronat de 
dels terrenys compresos en el Centre Direccional Collserola o la Diputació ha de permetre la modulació 
de Cerdanyola o de possibles arees d'aquest tipus entre els objectius de conservació i utilització ciutadana 
a desenvolupar a les proximitats de la nova factoria (tot i que aquest sempre sera un aspecte de difícil 
Seat a Martorell- Abrera. equilibri). 

- La creixent exigencia del reciclatge de residus 
que d'una banda aconsella anar introduint criteris 
de localització d'activitats industrials en funció de 
mercats de residus i d'altra la necessitat de racio- 
nalitzar la implantació de les activitats de reciclatge 
de residus del consum (automobils, neumatics, 
ferros vells) que venen constituint fins a la data un 
dels factors de degradació de I'espai periurba de 
quasi tots els municipis. L'ambit regional és 
suficientment extens i disposara d'uns mitjans de 
comunicació mínimament satisfactoris per pro- 
posar concentracions d'aquests usos en indrets 
adequats. 

7. Medi natural i lleure 

Dins la Regió Metropolitana la conservació d'al- 
guns indrets pel seu interes paisatgístic i natural ha 
estat present des de fa forca temps en el planejament 
i més recentment han pres forma també accions 
decidides de gestió d'aquestes arees en relació amb 
el lleure dels ciutadans, com mostra el cas de 
Collserola. 

A més de Collserola, en situació central i al mig de 
I'aglomeració ocupada més intensament, cal asse- 
nyalar el Garraf, que va ser objecte d'un Pla Especial 
promogut per la Diputació, i la Serralada de Marina, 
que el té en procés de redacció mitjancant conveni 
amb llArea metropolitana. Més en fora es pot fer 
esment dels parcs de Sant Llorenc del Munt, Mont- 
negre-Corredor i el Montseny, aquest amb planejament 
especial aprovat des de 1977. Cal dir que per la seva 
dimensio i localització el Montseny té una importancia 
que va molt més enlla de la Regió Metropolitana. 

És clar que no té massa sentit questionar des del Pla 
Territorial cap d'aquestes opcions la reserva de les 

Cal fer esment també del delta del Llobregat com a 
gran buit estrategic en tant que contrapunt del continu 
urba que s'estén al seu costat i que és a la vegada 
espai de característiques singularissimes on coexis- 
teixen arees de gran interes ecologic amb pautes 
culturals i paisatgístiques propies d'una peculiar 
agricultura deltaica. Tot i que el PGM preserva bona 
part del delta amb qualificacions de protecció dels 
usos, algunes arees estan subjectes encara a grans 
interrogants. Cal tanmateix, i d'acord amb les línies 
apuntades a I'estudi El Delta en el sistema territorial 
del Llobregat, realitzat per  rea metropolitana, 
apostar per la preservació de les seves caracte- 
rístiques en compatibilitat amb certs graus de des- 
envolupament de les opcions urbanes i infrastruc- 
turals. 

El Pla Territorial hauria d'incidir en la consolidació de 
laxarxa d'espais complementaris del sistema d'espais 
lliures que ha de constituir el conjunt dels no urbanit- 
zats de I1ambit regional. Sistema que ha de quedar 
d'altra banda ben tramat amb les arees urbanitzades 
i les infrastructures. Per tant, I'ordenació s'hauria de 
dirigir a la configuració d'arees que tenen valor 
articulador encara que siguin de dimensio reduida en 
relació amb les que s'esmentaven al principi, més que 
a determinar noves grans reserves de sol. Dins 
dlaquests espais d'especial interes podem apuntar 
els que s'esmenten a continuació. 

7.1. Els rius 

La preservació dels marges dels rius com a espais 
d'una gran potencialitat ambiental, en la hipotesi que 
en un futur no massa llunya les aigües estaran 
suficientment netes, plantejada des d'una optica 
d'ordre territorial hauria de ser un dels principals 
objectius d'aquest Pla. 



Com a arees concretes d'especial atenció cal asse- 7.2. El separador central del Valles Occidental 
nyalar: 

La mútua actitud de Sabadell i Terrassa en el sentit de 
Conca del Llobregat: reafirmar la seva individualitat formal ha propiciat el 

manteniment del .buit. que permet establir una 
- Tram del Llobregat fins a Martorell, element connexió ambiental entre Sant Llorenc del Munt i les 
basic caracteritzador del futur assentament Mar- proximitats de Collserola, a través del bosc de Sant 
torell-Abrera-Olesa. Quirze. 

- Tram de la Vall Baixa entre Sant Andreu i Sant 
Boi, on encara es possible la recuperació del 
marge dret com a model de relació territorial entre 
els assentaments urbans i el riu. 

- Tram Sant Boi-Mercabarna, on es reforcaria el 
caracter de parc fluvial. 

- Tram Mercabarna-desembocadura, on esta 
plantejada I'alternativa del desviament. En qualsevol 
cas caldra cuidar la relació riu-entorn. 

- Anoia. Protagonista de la comunicació amb 
I'Alt Penedes. 

,- Riera de Rubí. Amb un curs molt ocupat, 
només seran possibles actuacionsfragmentaries. 

Conca del Besos: 

.- Tram Montcada-desembocadura, molt urba i 
amb possibles actuacions que s'hauran de limitar 
quasi exclusivament a la llera o al viari immediat. 
Tanmateix, el caracter que prenguin les arees 
contigües a la desembocadura pot tenir una nota- 
ble transcendencia territorial per la seva singularitat. 

-- El tram superior de la conca Besos que 
contorneja la Serralada de Marina i compta amb un 
nombre d'aportacions (Ripoll, riera de Caldes, 
Tenes, Congost i Mogent) que constitueixen un 
sistema d'una gran claredat morfologica com a 
referencia basica d'ordenació territorial. El tracta- 
ment dels espais de marge d'aquest rius contri- 
buira sens dubte a reforcar aquest paper, molt 
necessari en aquesta area, on la disposició de la 
urbanització ha tendit a desdibuixar el seu paisatge. 

7.3. Els separadors del Maresme 

Una activitat agrícola d'alt rendiment ha neutralitzat la 
natural tendencia a I'ocupació urbana de la franja més 
litoral del Maresme. Aquestes arees lliures d'edificacio, 
si be sotmeses a un intensiu conreu, permeten 
mantenir d'una banda la individualitat dels pobles de 
mar, i d'altra alguns corredors lliures cap a la Serralada. 
La seva preservació dins del sistema territorial d'espais 
no urbanitzats sembla que en principi mereix estar 
dins dels objectius del pla. 

7.4. El sol no urbanitzable com a area territorial 

Per últim, cal fer esment també del sol no urbanit- 
zable com a area territorial, que té una gran transcen- 
dencia mediambiental i paisatgística. Aquest sol te 
valor com un continu que ve marcat per les distintes 
peculiaritats geografiques i de vegetació, que no 
tenen gaire a veure amb les delimitacions municipals. 
Tanmateix, llevat dels indrets singulars que tenen 
consideració o declaració de parc amb la conseqüent 
regulació especifica estesa a tot I'ambit de I'indret, la 
resta del sol esta subjectea la normativa de protecció 
i admissió d'usos que resulta de cada Pla General en 
I'ambit del seu terme municipal. 

S'ha comprovat mitjancant un minuciós estudi 
d'aquesta normativa que si be la classificació del sol 
pot reduir-se fonamentalment a tres categories basi- 
ques (ordinari, d'us agrícola i forestal), les regula- 
cions que els corresponen no guarden cap correlació 
des del punt de vista geografic, de manera que la 
construcció d'habitatges unifamiliars per exemple, 
pot te-nir molt diferent grau de permissibilitat en dos 
municipis veins i de les mateixes característiques 
territorials. 
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Figura 2. Esquema de principals actuacions proposades per al planejament territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

T  rees d'espec~al tractament amblental 



És clar que tal situació no és defensable, i que la 
regulació del sol no urbanitzable és una qüestió de 
clara transcendencia territorial. L'homogeneització 
de les regulacions en funció de les característiques 
de les arees (topografia, estructura de la propietat, 
usos, vegetació, etc.) hauria de ser abordada 
necessariament pel pla. 

8. L'ordenació d'arees clau 

A més dels aspectes que són més rellevants i propis 
de I'escala regional, dins d'aquest ambit es presenten 
algunes arees que per la seva especial complexitat o 
per estar sotmeses a fortes dinamiques de canvi 
requereixen un esforc més acurat que tingui per 
objecte establir pautes precises d'ordenació dels 
elements de diversa escala que hi conflueixen. 

És a dir, a més de tractar els distints aspectes fins 
aquí exposats, el Pla Territorial Parcial és una bona 
ocasió per encarrilar el desenvolupament d'algunes 
arees que tenen en aquests moments una importancia 
molt gran en el territori. 

Si bé es podria argumentar que determinats nivells 
d'ordenació no són els que corresponen a un Pla Terri- 
torial, cal tenir presents les següents circumstancies: 

-- Es tracta d'un pla territorial qualificat de par- 
cial i que té el seu ordre de determinacions entre 
el Pla Territorial de Catalunya i el planejament 
urbanístic municipal. Per tant, mentre no hi hagi en 
marxa altres nivells de planejament als quals atri- 
buir aquestes responsabilitats, no és inadequat 
que un Pla d'aquesta escala ho abordi com una 
especificitat més del ventall de temes que li 
pertocarien. 

- Es tracta d'arees subjectes a una forta dina- 
mica de canvi o afectades per la imminent 
construcció d'infrastructures generals que estan 
en un moment crucial per a la determinació de la 
seva destinació i del seu paper en el conjunt 
metropolita. Diferir la presa de decisions a la 
determinació d'ambits supramunicipals de plane- 
jament -que és un dels productes que per 

imperatiu legal ha de proporcionar el PTP- impli- 
ca arribar tard a una bona part dels assumptes que 
configuraran irreversiblement el seu futur, i que 
hauran estat *resolts. mitjancant decisions pura- 
ment sectorials. 

D'altra banda quedaria pendent de tractar un dels 
aspectes que el Pla Territorial no pot eludir i que és 
contribuir a la racionalització de les xarxes d'infras- 
tructures de serveis (aigües, electricitat, sanejament, 
gas, etc.). Més que esquemes de gran escala que 
inevitablement vénen donats per la localització dels 
centres de producció i consum que no admeten 
massa variació, la problematica d'aquests serveis 
requereix propostes de cornpatibilitzacio dels seus 
tracats en termes físics. Aixo comporta en molts 
casos arribar a propostes de disseny forca precises. 
Afegim finalment que el pas d'infrastructures de 
serveis és un problema especialment rellevant en 
algunes de les arees a que ens referirem i que per 
tant, fins i tot la consideració exclusiva d'aquest 
problema motivara molt de detall a les propostes. 

Una altra qüestió que motiva propostes relativament 
precises i especialment intencionades d'ordenació 
és la modulació de les relacions de la infrastructura 
viaria amb els terrenys del seu entorn, en gran 
manera en aquells casos en que aquests terrenys 
tindran un paper important en el conjunt per raó de 
I'accessibilitat que els hi dóna I'esmentada infras- 
tructura, com seria el d'algunes noves arees de 
centralitat. 

Dins de I'ambit de PGM en els darrers anys s'han 
realitzat estudis6-de dues d'aquestes arees que 
aporten una pauta del tipus de proposta que caldria 
abordar a les altres. La Vall Baixa i el delta del 
Llobregat són sens dubte dues arees clau del conjunt 
metropolita, la primera perque es un canal molt 
important -i de capacitat limitada- d'accés al 
centre metropolita, i el delta perque esta sotmes a 
nombroses expectatives d'utilització i de creació 
d'infrastructures. En ambdós casos es tracta d'arees 
d'especial interes mediambiental per la presencia i 

La Vall Baixa en el Sistema Territorial del Llobregat, CMB, 1987. 
El Delta en el Sistema Territorial del Llobregat, AMB 1990. 



les futures possibilitats del riu Llobregat. Els estudis 
d'ordenació desenvolupats per a aquestes arees 
expressen una alternativa viable de compatibilitat 
entre sol.licitacions de desenvolupament i valors 
culturals del Iloc. 

A més d'actualitzar i aprofundir les propostes 
elaborades, caldria que altres arees siguin tractades 
amb similar nivell de precisió: 

-  rea Martorell, que inclouria també els municipis 
d'Abrera, Olesa, Esparreguera i Sant Esteve. Aquesta 
area ocupa un territori especialment afectat pel pas 
de les infrastructures de comunicació, i té com 
importants referencies el riu i el paisatge del conjunt. 
La implantació de la factoria Seat i la proxima 
construcció de la variant de la N-ll són evidents 
factors de canvi. L'ordre de la futura ciutat 
plurimunicipal que es configurara en aquest lloc 
dependra de la capacitat de definir ara els seus 
elements fonamentals com a conjunt. 

-  rea Granollers-Mollet, articulada sobre els tracos 
de la hidrografia del Iloc, i que és un pas obligat per 

a tottipus d'infrastructures. L'aIt dinamisme d'aquesta 
area i el fet que hi hagi encara molt terreny ocupable 
fa que les tensions de creixement puguin desembo- 
car en situacions de notable confusió. Caldria doncs 
intervenir fonamentalment en assegurar I'efectivitat 
de I'esauema basic de referencia. 

-  rea Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí. La presencia 
de I'autopista A-7 i la posada en funcionament del 
túnel de Vallvidrera, i alguns antecedents d'actuacions 
singulars com la Universitat Autonoma, el Parc 
Tecnologic o el sector de Mas Sant Joan, posen la 
resta dels encara abundants terrenys urbanitzables 
-especialment els del centre direccional determinat 
del PGM- sota fortes expectatives de transformació. 
La presencia d'operadors públics a I'area, com I'ICS, 
sembla que hauria d'assegurar uns certs criteris de 
coherencia supramunicipal. En qualsevol cas és forca 
clar que el bon resultat dels desenvolupaments que 
ocuparan finalment molts centenars d'hectarees en 
aquests municipis requereix una idea ordenadora de 
conjunt suficientment precisa, que el Pla Territorial en 
el seu cas no hauria de defugir. 




