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El Pla Estratègic Regional de Barcelona 
 
 
Concebem la regió metropolitana com la suma de 5 comarques (Barcelonès, Baix 
Llobregat Maresme, Vallès Occidental i Oriental), les quals formen tres grans espais de 
corredor, equivalents a tres subsistemes metropolitans. El territori regional estaria format 
per un node capital i tres sistemes lineals, els quals contenen cada un diversos sistemes 
urbans. Un eix de costa, el Maresme, una depressió interior, el Vallès i un eix fluvial, el 
Baix Llobregat. 
  
Tanmateix, el Pla de Barcelona formaria part del sistema Llobregat, ja que la continuïtat 
entre el Pla de Barcelona i l’espai delta és completa, només sobtat per l’elevació de 
Montjuïc. Avui la ciutat continua supera la dimensió del Barcelonès i s’estén cap al delta, 
com ho demostra la dimensió de l’espai servit per TMB (Transports Metropolitans de 
Barcelona). 
 
Dels tres sistemes lineals, només un, el Llobregat, és plenament fluvial, mentre que els 
altres dos són no ho són. El cas del Vallès és un corredor de pas, amb diversos cursos 
d'aigua perpendiculars a la linealitat del sistema i en el cas del Maresme un sistema de 
costa on l’eix ordenador és la línia de mar. En aquests dos casos, els sistemes urbans  
acostumen a seguir els cursos d’aigua i són perpendiculars  a la directriu del sistema. En 
el cas del Llobregat, tot i el sentit ordenador del curs fluvial, també hi apareixen alguns 
elements urbans perpendiculars al corredor, situats a l'Ordal, a la Riera de Rubí i amb 
l'Anoia, en la continuació de la Gran Via i la Diagonal barcelonines i en el límit del delta 
amb la muntanya a la vessant dreta del Llobregat. 
 
Les relacions entre els tres subsistemes es fan per portes: Montgat, Besòs a Montcada i 
riera de Rubí a Castellbisbal. També hi ha portes regionals exteriors a Martorell (tram final 
de l'Anoia), als contraforts de Castelldefels, al Congost direcció Vic, a Coll Cardús direcció 
Manresa, a Montserrat, etc. 
 
 
 

 
Sòl industrial i xarxes d’infraestructura a la regió de 
Barcelona. 

El node i els tres sistemes lineals de la Regió. 
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Els subsistemes urbans dins dels eixos lineals. Els tres possibles àmbits administratius de la Regió. 
 
 
Les vocacions del sistema regional barceloní s'articulen així de forma territorial. El Baix 
Llobregat aplega la logística, amb port i aeroport al final i amb la potent ròtula de Martorell 
a nord. Ròtula amb l'eix mediterrani (AP7), amb Lleida (N2) i Manresa (B40) i node de la 
A2-AP2 i dels ferrocarrils R4, R5, R6, R8... 
 
Si l'eix Llobregat és logístic, el Vallès és manufacturer i el Maresme ha virat a residencial. 
No obstant la reculada productiva d’aquesta comarca, aquest espai podria recuperar pes 
estratègic i esdevenir la continuació del sector 22@ del Poble Nou, que s'estendria a un 
territori ambientalment ric: mar i clima temperat, amb una mitjana òptima entre la Costa 
Brava del nord i el sud de la Daurada. 
 
La dimensió regional atorgaria a la capital qualitats fins ara menystingudes, com són la 
incorporació del fet manufacturer i productiu interior a la marca Barcelona. La dimensió 
regional hauria de permetre superar la condició negativa de la perifèria de Barcelona, la 
qual forma un passiu que contrasta amb l’èxit urbanístic de la configuració de la capital i el 
seu entorn. 
 
Un vector important hauria de ser l’ambició regional. Es pot il·lustrar si posem de relleu el 
gran canvi regional efectuat per Madrid i la manca de construcció regional a Barcelona en 
les darreres dècades. 
 
Dins l’àmbit regional de Barcelona cal considerar que l’àmbit més intensament metropolità 
va de Martorell a Granollers i del delta del Llobregat a Mataró. Podem entendre que 
existeixen unes portes metropolitanes coincidents amb determinats peatges (Arenys, 
Martorell, Vacarisses, la Roca i Garraf) que han de ser gestionades adequadament 
respecte dels espais externs que mantenen relació metropolitana (Alt Maresme, Alt 
Penedès, sud del Bages, Baix Montseny i Garraf). Al mateix temps, que cal superar els 
peatges interns disfuncionals i no equilibrats entre els diferents espais metropolitans. 
 
Qualsevol àmbit de Pla Estratègic que resulti menor dels tres sistemes lineals resulta molt 
mancat i inviable. La Barcelona Gran precisa estratègies regionals i superar la dualitat de 
la ciutat central (actual AMB), reducte que podia ser vàlid fa trenta anys, fins just abans de 
l'esclat de la mobilitat interurbana (1986), però ja no avui ni pel futur immediat. 
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Barcelona i Madrid, requadre de 35x50 km Vermell: Rodalies, Blau: Metro 

Barcelona 2003 Madrid 2003, en aquesta data ja era construïda 
l’anella de “Metro Sur” i altres extensions de Metro 

Barcelona previsions 2010 (no acomplertes) Madrid 2007 
 
 
El Pla Estratègic Regional caldria redactar-lo per part de : 

- Ajuntament de Barcelona 
- AMB, o sistema metropolità de Barcelona 
- Àrea Vallès, o sistema metropolità del Vallès 
- Comarca del Maresme 
- Generalitat de Catalunya 

 
Un cop fet el Pla es podria pensar en una agència especifica de gestió i seguiment del Pla 
Estratègic amb els mateixos organisme redactors. 
 
Els gran objectius haurien de ser: 

- Assolir una dimensió regional sense marca de perifèria i assegurar la cohesió i 
qualitat de tot l’espai regional, avui una realitat material que és molt llunyana 
d’aquests valors. 

- Equilibrar de forma prioritària en mobilitat pública les comarques més dèbils: Vallès 
Oriental i Maresme a fi d’assolir una regió més justa en termes de sostenibilitat i 
eficiència. 

- Dotar d’urbanitat el node Martorell i fer-ne un node català significatiu. 
- Estructurar el sistema lineal interior (espinada Vallès), o principal sistema urbà del 

corredor mediterrani o nova Gran Via regional. 
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- Dotar de sentit productiu al Maresme, recuperant funció i pes com assentament de 
serveis avançats (extensió del 22@ del Poble Nou). 

- Ampliar els sistema del Parc agrari del Baix Llobregat, des del delta fins Olesa. 
Protegir el sistema agroforestal de la plana del Vallès. Protegir el sistema agrari del 
Maresme. 

- Aportar dotacions estratègiques al conjunt regional (universitàries, centres 
experimentals, tecnològics, etc.), especialment desconcentrades a la perifèria 
regional amb sentit equilibrador. 

- Mantenir i consolidar els elements de qualitat dels dos subsistemes comarcals 
externs: Baix Montseny i Alt Maresme, situats dins la regió, però més enllà de les 
portes metropolitanes. 

- Assegurar els sistemes de transport públic d’estructura Rodalies+Bus Exprés dels 
tres espais corredor, avui sense gestió ni oferta vàlida, sistemes totalment exteriors 
a la ciutat continua (18 municipis TMB). 

- Peatges: eliminar els petges interns de l’àmbit estrictament metropolità: Premià, 
Mollet i Les Fonts (Vallvidrera és específic). Resoldre l’accés de les àrees externes 
al sistema metropolità però amb molta vinculació a ell. 

- Resoldre adequadament l’estructuració vial i ferroviària metropolitana de forma més 
perfeccionada que en el PTMB (Pla Territorial de la Regió Metropolitana, 2008). 
Particularment en el cas del Quart Cinturó (B40), el ferrocarril Orbital, les 
extensions del FGC, el túnel de la Conreria, els nous passos de rodalies per dins 
de Barcelona, les noves vies en els eixos actuals de Rodalies i mercaderies, l’alta 
velocitat en el Vallès, els serveis ferroviaris regionals per la depressió prelitoral, 
etc.). Atendre a una concepció de servei i rendibilitat i no solament a termes 
d’inversió. 

 
 
Via Vallès 
maig 2015. 
 


