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f - La metròpoli 
ciutat 

U na del", mancances més greus 
en aquests darrerS anys de des-
orientació del govern munici-
pal a Barcelona és la manca de 

l' lideratge metropolità. Segurament, la di-
versitat i fragm~tació política, sobretot 
entre la capital i les principals ciutats de 
l'entorn, hi ha influït. Sobretot ha estatla 
manca de visió global i perspectiva estratè-
gica de Barceloria, que deriva d'una visió 
exclusivament defensiva de la ciutat, la que 
ha ÏIripedit adonar"se que cap dels grans 
problemes que el nucli central de la metrò-
poli ha de resoldre no té solució si no és en 
una perspectiva metropolitana Habitatge i 
gentrificació, mobilitat i poHució, turisme i 
congestió, desigualtats socials i envelli-
ment no tenen solució real si no'és en clau 
metropolitana De primera i de segona co-
rona, d'àrea i de regió metropolitana. 

Potser és bo recordar, per exemple, que 
el 58% dels desplaçaments en vehicle pri-
vat a Barcelona corresponen a connexions 
amb municipis de l'entorn metropolità O 
que el preu de l'habitatge lliure és un 75% 
més car a Barcelona que al conjtintde l'àrea 
metropolitana, capital inclosa O que la ca-
pital concentra 2/3 de les pernoctacions 

t .. hoteleres de tota la regió de Barcelona Fins 
ara, l'entorn metropolità ha actuat de sÏIri-
ple sobreeixidor, a vegades estimulat però 
mai planificat, de les ,activitats que no ca-
bien al terme municipal de Barcelona, si-
guingrans infraestructures o grans equipa-
ments públics o privats. Un sobreeixidor 
que s'ha decantat cap al sector on hi havia " 
més sòl disponible i on era més accessible, 
que és el delta del Llobregat. Hi ha munici-
pis que en comencen a fer bandera, com 
l'Hospitalet, i a equiparar-se al Brooklyn 
barceloní. 

La capital necessi~ espai metropolità 

.. per construir-hi parks & rides i disminuir 

Cap dels grans problemes 
de Barcelona no té solució 
si no és en una perspectiva 
metropolitana 

«:..,:' l'accés a la ciutat en vehlcle privat. N ecessi-
ta disminuir la pressió de l'oferta hotelera 
per instal·lar-se al centre urbà. Necessita . 
una oferta d'habitatge assequible per evitar 
que les famílies joves abandonin la ciutat 
real. I a canvi de satisfer aquestes necessi-
tats de la capital, al territori metropolità li 
cal.sobretot millorar Ja qualitat de vida i les 
oportunitats per als seus habitants, de ma-
nera que s'equiparin al màxim centre i peri-
fèria ila pressió de tota mena d'usos i activi-
tats per insta1·lar-se al nucli central es dilu-
eixi en un àmbit territorial molt més gran. 

El futur de Barcelona exigeix un nou 
pacte metropolità per ordenar, estimular i 
sistematitzar aquest procés. Un pacte en 
què Barcelona ofereixi contrapartides als 

} municipis del seu entorn. Prinier, de tipus 
financ~r, atès que la capacitat econòmica 
de la capital és molt més elevada que la dels 
municipis de l'entom Però també contra-
partides en termes de saber fer i de prestigi 
de marca. I tot plegat, des d'un tracte entre 
iguals i sense paternalismes. I tenint clar 
que només si és el conjunt metropolità el 
que es beneficia del pacte, també se'n podrà 
beneficiar Barcelona. En definitiva, fer de 
la metròpoli ciutat. 


