
“Sessió Debat 16 d’octubre 2015. Urbanistes de Catalunya. Agrupació de tècnics 
UNA PROPOSTA DE POLI - METROPOLITZACIÓ PER LA REGIÓ DE BARCELONA 
  
1 Margaret Thatcher l’any 1985 va dissoldre Greater London Council (GLC), iniciat l’any 1965. 
Va dissoldre l’Àrea Metropolitana de Londres per raons polítiques (correlació de forces 
desfavorables). A Catalunya, dos anys més tard, el 1987, Jordi Pujol, va fer el mateix i va 
dissoldre l’AMB. Les dues decisions responen a un procés de desregulació que no ajuda a un 
treball de coordinació entre municipis per a consolidar i ordenar sinèrgies, racionalitzar 
esforços, despeses i la organització territorial. En el cas de Catalunya, aquest greu error ha 
creat escola i ha fet pedagogia del individualisme municipal avui encara vigent. 
  
2 En les sessions que hem fet a l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes / Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya AAUC/COAC en els darrers anys sobre el Urbanisme Comparat - 
França, Alemanya, Itàlia, Beirut, Holanda, Japó, Finlàndia,  Dinamarca, Anglaterra - la reducció 
dels municipis ha estat una constant en els països esmentats. Sembla raonable que amb el pas 
del temps els governs cerquin formes per a racionalitzar l’administració del territori, en l’àmbit 
municipal, estimulant la seva fusió i/o mútua cooperació mitjançant aportacions i ajuts des de 
l’administració superior, com és el cas de França. 
  
3 A l’Estat Espanyol, després de 40 anys de Dictadura, als inicis dels anys 80, es reforça la 
democràcia local amb les noves eleccions municipals. Això genera un individualisme entre 
municipis que altres països han superat amb més anys de democràcia. A l’Estat Espanyol i 
també a Catalunya, els partits polítics encara avui, difícilment iniciaran un procés de 
racionalització del territori per no alterar la seva correlació de vots. I probablement els 
municipis tampoc iniciaran un procés que pot topar amb la sana rivalitat amb el poble veí. 
  
4 A Catalunya la situació s’ha agreujat en els darrers anys. Anem a contracorrent i s’observa 
encara un petit degoteig d’augment de municipis en els darrers anys i les darreres notícies ho 
confirmen: Bellaterra pot ser el nou municipi 950 de Catalunya!  
  
5 No serà fàcil encarar aquest procés, però ja toca, i probablement ens cal iniciar-lo des de les  
instàncies i col·legis professionals. Difícilment el procés s’iniciarà des del món polític o 
municipal. Al final ens hi trobarem tots i l’organització territorial de Catalunya haurà millorat 
molt, però de moment penso que trobarem reticències, silencis i potser entrebancs, però ara 
ens toca donar el pas i posar els problemes sobre la taula. 
  
a) Repartir les plusvàlues - d’un gran centre comercial, d’un aeroport, d’una zona industrial, 
d’una bona estratègia comercial, d’una ubicació territorial òptima, d’un fort allau turístic, - amb 
els municipis veïns?  Tu tens paisatge i parcs naturals i jo tinc polígons industrials: què fem?  
A Europa i a molts altres països del món s’han posat d’acord. Aprenem la lliçó i fem-ho! 
  
b) Fins fa poc el urbanisme era una font important de finançament municipal. Mai més serà així.  
  
Si iniciem l’any 2016 fent encara planejament municipal i no inter - municipal, voldrà dir que 
ho estem fent malament, molt malament.  
Posem-nos-hi a treballar aviat. 
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