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El número 61 de la revista Papers se centra en la governança metropolitana. 
Les dades són innegables: el procés d’urbanització al món és una tendència 
estable i en augment. Segons Nacions Unides, l’any 1950 el 30% de la població 
mundial vivia en àrees urbanes; actualment, aquest percentatge és del 51%, i 
s’estima que el 2030 arribarà al 60% i, l’any 2050, al 66%. Les aglomeracions 
urbanes a tot el món comparteixen una sèrie de reptes, especialment la cohe-
sió social i les conseqüències del canvi climàtic. Per tal de poder afrontar 
aquests problemes, la governança metropolitana és un element clau. Des dels 
anys 1990, progressivament i amb alguns recels, s’ha anat substituint el con-
cepte de ‘govern’ pel de ‘governança’, especialment a l’àmbit local. La gover-
nança urbana o metropolitana fa referència a una altra manera de governar, 
menys jeràrquica, basada en xarxes d’actors que inclouen no només l’adminis-
tració sinó altres actors del sector públic, del sector privat i del tercer sector. 
En el cas de les aglomeracions urbanes, la governança afronta una sèrie de 
reptes específics, ja que es tracta d’un territori en constant evolució, sovint 
sense un reconeixement institucional i amb una concentració alhora de l’acti-
vitat econòmica i de les desigualtats socials. 

En aquest número hem volgut recollir anàlisis i reflexions sobre els diversos 
elements que influeixen la governança metropolitana: la dimensió espacial i la 
configuració d’àrees metropolitanes, les competències, el finançament, el ti-
pus de representació democràtica, les relacions entre els diversos actors (ho-
ritzontals i verticals), les polítiques concretes a escala metropolitana. Els arti-
cles aborden els diferents elements de la governança metropolitana, incloent 
una perspectiva comparada (amb exemples d’altres països), però també refle-
xionant sobre el nostre entorn més proper. 
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En efecte, amb aquest número de Papers volem contribuir a l’anàlisi dels rep-
tes de la governança especialment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB). L’AMB és l’única àrea metropolitana que existeix formalment a Espa-
nya com a administració local i fou creada l’any 2010, tot i que la cooperació 
metropolitana ja compta amb més de 40 anys de trajectòria. Després de dos 
mandats, és un bon moment per veure quines són les seves febleses i quin és 
el seu potencial per al desplegament de polítiques metropolitanes. Els autors i 
les autores dels articles són persones referents en cadascuna de les temàti-
ques tractades, ja sigui des de l’àmbit i la reflexió acadèmica com des del seu 
compromís i experiència dins de l’administració pública. Volem agrair a tots 
ells la seva generositat i imprescindible col·laboració per fer possible la publi-
cació d’aquest monogràfic.

En definitiva, el número 61 de Papers posa sobre la taula les qüestions més 
rellevants d’un tema que creiem que hauria de ser prioritari a l’agenda políti-
ca, tal com han posat de manifest les diverses agendes mundials com l’Agenda 
2030, la Nova Agenda Urbana o l’Agenda Urbana Europea, entre d’altres. Espe-
rem que les reflexions i coneixements inclosos a la revista serveixin per conti-
nuar i estendre el debat dins l’àmbit acadèmic, l’administració i també entre la 
ciutadania. 
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