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ordre del dia de la propera reunió de la Secció de Territori i Espai Urbà. dimarts 27 d'abril a les 7 de la tarda, en 

format virtual. 

 

1. Proposta de nou coordinador de la secció.  

2. Proposta presentació document Passeig de la Plaça Major. 

3. Informació sobre el document de consideracions al Pla de Patrimoni. 

4. Informació sobre les propostes d'activitats pel nou curs 2021-2022. 

5. Consideracions a la recent creació de l'associació Arc Metropolità. 

6. Torn obert. 
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(En vermell, els afegits després de la sessió del 27M) 

 
DECLARACIÓ DE MARTORELL DEL 9 AJUNTAMENTS DE L’ARC METROPOLITÀ (Incompleta) 
 
Font: https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-i-8-ciutats-mes-es-constitueixen-en-entitat-per-
defensar-els-municipis-de-la-segona-corona-metropolitana 
 
(Els subratllats són meus) 
 
Els alcaldes i alcaldesses de Rubí, Terrassa, Sabadell, Mollet, Granollers, Martorell, Mataró, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú han signat aquest dimarts la Declaració de Martorell, que comporta la 
constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità.  
 
Proposen 

 
1. Reclamar la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, contemplada en la llei del Pla 

Territorial de la Regió Metropolitana i mai convocada. 
2. Treballar conjuntament amb les ciutats de l’AMB en els projectes d’aquelles infraestructures 

necessàries per garantir el desenvolupament equilibrat del conjunt del sistema (Pla de Rodalies, 
sistema de tarifació del transport públic, infraestructures i serveis de connectivitat digital, etc.) 

3. Posar en marxa propostes centrades en la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de l’aire, amb 
l’impuls a la transició energètica, amb l’aposta per les fonts renovables i coordinar possibles 
accions en el marc de la Taula per la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana (RMB): zones de 
baixes emissions, resiliència climàtica... 

4. Activar mecanismes semblants als que es van implementar amb la Llei de Barris i que van permetre 
intervencions d’èxit davant de situacions d’una gran complexitat, a partir d’una actuació conjunta i 
compartida entre els ajuntaments i la Generalitat amb un important suport financer per part 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-i-8-ciutats-mes-es-constitueixen-en-entitat-per-defensar-els-municipis-de-la-segona-corona-metropolitana
https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-i-8-ciutats-mes-es-constitueixen-en-entitat-per-defensar-els-municipis-de-la-segona-corona-metropolitana
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d’aquesta. També impulsar les agendes urbanes locals com a estratègia per donar resposta a les 
diverses problemàtiques urbanes i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

5. Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la necessitat de desenvolupar un pla 
d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la Generalitat, que permeti la rehabilitació del 
parc d’habitatges, el retorn dels habitatges de titularitat dels grans tenidors a la comunitat i la 
construcció d’habitatges de protecció oficial. 

6. Posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i 
definir estratègies per estimular la seva complementarietat, mitjançant el reforç, modernització i 
transició de l’activitat productiva cap a una economia circular en un entorn innovador, tecnològic i 
d’indústria 4.0 que reforci el seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa. 

7. Prendre en consideració el valor estratègic de l’espai natural i lliure en la consolidació de qualsevol 
projecte metropolità que es plantegi. Atendre la demanda de creixement de forma compatible amb 
el manteniment i millora de l’espai natural en clau de preservació dels seus valors tant productius, 
com paisatgístics i culturals; posant en valor l’espai agrícola actiu per a garantir la sobirania 
alimentaria. 

8. Aprofundir en la definició de nous models de gestió en polítiques socials que facilitin ser compartits i 
que equilibrin els nivells de prestació entre els diferents municipis per fer front de manera similar a 
situacions similars.  

9. Establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la RMB a partir d’una visió 
pròpia de les ciutats de l’Arc Metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen, 
reforçant l’especialització de cada territori i posant en valor les potencialitats d’aquest sistema 
heterogeni i complementari. 

 
La nova Associació estarà formada per una assemblea general, formada per representants de tots els 
municipis associats, el comitè executiu, presidència i vicepresidències, que es reuniran periòdicament per 
abordar les diferents qüestions d’interès. 
 
Preàmbul (incomplert) 
 
Font: https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-i-8-ciutats-mes-es-constitueixen-en-entitat-per-
defensar-els-municipis-de-la-segona-corona-metropolitana 
 
Els alcaldes i alcaldesses de Rubí, Terrassa, Sabadell, Mollet, Granollers, Martorell, Mataró, Vilafranca del 
Penedès i Vilanova i la Geltrú han signat aquest dimarts la Declaració de Martorell, que comporta la 
constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità.  
 
La nova entitat neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme en la presa de 
decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el desenvolupament tant de la 
Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori. 
 
L’associació està oberta a la incorporació de nous membres. S’hi poden sumar els municipis de més de 
25.000 habitants, Consells Comarcals i entitats locals interessades en les finalitats del nou organisme. Les 
comarques dels municipis fundadors sumen 2,9 milions d’habitants, més de la meitat dels 5,7 habitants de 
la província de Barcelona i prop d’un 38% de la població de Catalunya. 
 
L’associació posa les bases del que serà la tasca de la nova associació en aquells àmbits estratègics on 
cal centrar l’acció pública, especialment els aspectes de caire més territorial i supramunicipal, amb 
especial atenció a les qüestions amb component mediambiental. 
 
L’associació constitueix un punt de partida que començarà a treballar amb la voluntat d’anar incrementant 
progressivament la seva representativitat com a interlocutor dels temes que afecten el conjunt de la Regió 
Metropolitana. 
 
La voluntat de la nova associació... de treballar conjuntament amb les ciutats de l’àrea metropolitana en 
projectes que garanteixin el desenvolupament equilibrat del conjunt dels municipis que formen part de la 
nova entitat:  
 
“La composició territorial de la regió metropolitana fa necessari que comencem a complementar  les 
lògiques d'infraestructures radials que també caracteritzen a Catalunya i al conjunt de la regió 

https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/rubi-i-8-ciutats-mes-es-constitueixen-en-entitat-per-defensar-els-municipis-de-la-segona-corona-metropolitana
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metropolitana. El que proposem és complementar la vertebració del sistema actual amb lògiques de 
connexió que donin resposta a noves centralitats econòmiques i socials que ja es donen en els municipis 
de l'Arc Metropolità i en el conjunt de la regió”.  
 
ARTICLES RECENTS DE MANEL LARROSA 
 

Barcelona: ciutat o metròpoli global? – El PuntAvui -20 desembre 2020 

 
HTTPS://WWW.ELPUNTAVUI.CAT/SOCIETAT/ARTICLE/5-SOCIETAT/1897002-BARCELONA-CIUTAT-O-METROPOLI-
GLOBAL.HTML?CCA=3 
 

MANEL LARROSA - ARQUITECTE I URBANISTA MEMBRE DE FEMVALLÈS 
 

Es pot ser ciutat global dins de la metròpoli, però pretendre ser-ho en solitud és equivocar-se 
 
Ciutat o metròpoli no és el mateix; Barcelona sovint es defineix amb les dues, com si coincidissin. La Bar-
celona ciutat global és una derivació de la projecció internacional olímpica. Aquesta és una ciutat de 2,5 
milions, que ve a ser l’àmbit del metro. La dimensió metropolitana escapa dels límits municipals i arriba als 
5 milions d’habitants. Ens cal entendre que haurien de ser 7 milions per tal d’integrar tot el potencial del 
país amb el de la seva capital.  
 
En tot cas, l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de 3,2 milions, és del tot insuficient, forma 
part d’una visió de Catalunya en graduals corones de perifèria, un concepte que hauria de superar-se. Es 
pot ser ciutat global dins de la metròpoli, però pretendre ser-ho en solitud és equivocar-se de mig a mig. 
 
Barcelona sembla confondre les estratègies de ciutat i metròpoli quan no coincideixen. Ho confon perquè 
no disposa d’un projecte metropolità, sinó d’un d’urbà. El projecte urbà es basa en la concentració exclu-
siva de tot element amb interès de capitalitat. Enlloc queda la visió de repartir inversions, institucions i pols 
de desenvolupament.  
 
La Barcelona capital és un projecte de fa trenta anys, i a hores d’ara ja fa tard pel projecte de metròpoli. Si 
més no, compari’s amb el camí que Madrid ha emprès les últimes dècades, on el projecte de metròpoli és 
ben real. L’àmbit de Barcelona és receptor net d’inversions i despesa de la Generalitat, no és un centre 
precisament solidari, i aquesta és la gran debilitat. En altres camps, com els d’habitatge o indústria, ja fa 
temps que la dinàmica metropolitana depassa llargament l’àmbit central. Seria suficient reconèixer-ho per 
començar a establir un projecte ampli i plural. 
 
Però no s’hi fa res, i no es fa perquè el problema és eminentment polític i es basa en la manca de reconei-
xement a la perifèria. Una situació paralitzada per no saber com donar veu a un entorn més gran i poblat 
que la mateixa capital. 
 
Aquest no és un problema exclusivament barceloní o català, perquè també succeeix a totes les grans 
metròpolis, des de Londres a París i Madrid. Però aquestes han sabut organitzar els espais metropolitans i 
la cooperació a diversos nivells, canviant la jerarquia vertical per la col·laboració, almenys en el cas de 
París i Londres. En contrast, l’Ajuntament i la Comunitat de Madrid operen a diferents escales i per sobre 
s’hi suma l’Estat. 
 
Al capdavall, les metròpolis són un afer de país, no pas exclusiu de la seva capital, i mentre a escala cata-
lana no assolim aquest lideratge per part de la Generalitat, la primera corona de Barcelona, per si sola, no 
arribarà enlloc. 
 
Cal, doncs, un discurs de país metropolità. La dualitat de capital versus país que s’ha instal·lat en moltes 
preses de posició dels barcelonins és d’una curtesa de mires alarmant. Però no ens obsessionem per les 
veus des de la capital, perquè el problema és del tot català. Ha de ser des del govern de la Generalitat des 
d’on cal resoldre-ho. Estem ara en espera d’eleccions catalanes i, un cop fetes, caldrà reclamar aquesta 
governança i model de país metropolità a la banda nord de la plaça de Sant Jaume, no a la sud. 

    

 

Un Consell de Cent regional – El PuntAvui - 29 març 2021. (Amb taula de repartiment de consellers) 

https://www.elpuntavui.cat/SOCIETAT/ARTICLE/5-SOCIETAT/1897002-BARCELONA-CIUTAT-O-METROPOLI-GLOBAL.HTML?CCA=3
https://www.elpuntavui.cat/SOCIETAT/ARTICLE/5-SOCIETAT/1897002-BARCELONA-CIUTAT-O-METROPOLI-GLOBAL.HTML?CCA=3
https://www.elpuntavui.cat/component/mailto/?task=display&view=mailtoepa&tmpl=component&template=d2015&medium=com_epanoticies&id=1897002
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https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1946306-un-consell-de-cent-regional.html?cca=3 
La identitat metropolitana és plenament regional, perquè no té cap sentit una identificació amb corones de 
proximitat a la capital 
 
Si la regió de Barcelona elegís 100 consellers regionals, cada un representaria aproximadament 50.000 
ciutadans (de fet, uns 48.000). Estem parlant d’una regió formada pel Barcelonès, el Baix Llobregat, el 
Maresme i els dos Vallès.  
 
L’elecció podria ser simultània amb les eleccions municipals, amb una segona urna i el districte mínim hau-
ria de ser comarcal, però podria baixar cap avall, per exemple reconeixent com a circumscripció la ciutat 
de Barcelona, o també amb un parell al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. I reconèixer Barcelona signifi-
caria que el Barcelonès nord i el sud serien igualment districtes electorals, en síntesi uns 400.000 habitants, 
mínim, per a cada un d’ells. 
Així, el Barcelonès disposaria de 46 consellers, 33 dels quals serien de Barcelona ciutat. El Vallès Occi-
dental en tindria 19 i el Baix Llobregat n’assoliria 17. Els seguirien el Maresme i el Vallès Oriental amb 9 
cadascun. 
 
La capital assumiria un terç de la representació regional i un paper destacat de lideratge per pes i posició, 
però que hauria de tenir l’aliança amb la resta. Gairebé dos terços sumarien junts el Barcelonès i el Baix 
Llobregat, amb 63, com també la mateixa representació s’assoliria amb el Vallès Occidental i encara més 
sumant-hi l’Oriental. Aquestes proporcions conduirien al consens i al diàleg a diverses bandes i difícilment 
seria sostenible la imposició d’una part sobre la resta. 
 
Perquè aquesta enorme institució de 4,8 milions d’habitants no fes ombra a la Generalitat, hauria de des-
centralitzar-se. Ja des de l’inici, la creació de la regió hauria de conformar-se a partir de diferents àrees on 
–com a París– la capital dialoga amb la xarxa de territoris metropolitans. Per exemple, els 28 consellers del 
Vallès haurien de nomenar un govern territorial que gaudiria de competències pròpies, ja que no totes 
estarien en el llindar regional. Aquestes competències permetrien gestionar de forma propera i eficaç en 
cada territori la dimensió productiva, l’agricultura, la mobilitat local o l’habitatge. 
 
El centre del debat encetat per l’entitat PEMB és el repartiment del poder i el reconeixement de les parts 
que constituiran la regió. És imperant que se superi la divisió de corones concèntriques amb una perifèria 
marginada i un únic centre governat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb aquesta visió no anirem 
enlloc. La representació democràtica és una part de la solució, però la definició dels àmbits són el seu 
complement imprescindible. I la identitat metropolitana és plenament regional, perquè no té cap sentit una 
identificació amb corones de proximitat a la capital, amb ciutadans metropolitans de primera, dins l’AMB, i 
de segona categoria o perifèrics a fora. 

   
 
Els greuges regionals - Diari de Sabadell 1 / 5/ 2021 
 
Els greuges regionals -  
https://www.diaridesabadell.com/2021/05/01/els-greuges-regionals/ 
 
Per Manel Larrosa, arquitecte i urbanista 
Els greuges de la perifèria regional amb Barcelona, que han expressat nou alcaldies amb la voluntat de 
crear una nova associació de “ciutats de l’arc metropolità”, només es poden resoldre en una institució 
democràtica regional. I per arribar-hi cal fer política institucional al Parlament. Fer un grup de pressió està 
bé si es disposa d’horitzó i d’un projecte ben enfocat, a part de queixa. També podem sospitar que aquesta 
associació és, simplement, una esmena de l’existent B30, però ara només de grans municipis, més grans 
de 25.000 habitants. 

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1946306-un-consell-de-cent-regional.html?cca=3
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Si ho analitzem críticament, la visió de “ciutats de l’arc metropolità” expressa una autocomplaença amb la 
posició de segona corona perifèrica que no discuteix la primera. La declaració de les alcaldies es plega a 
reconèixer del tot l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), segurament tant per realisme polític com per 
supeditació. I ens han de dir com es pot treballar sense discutir una institució que talla el Vallès pel mig. 
 
Que la política pugui prescindir de deu anys de treball fet per FEMvallès és també significatiu. Les nostres 
diferències amb B30 han estat sovintejades, però no es resoldran amb més distància amb la societat civil i 
bandejant les raons del no acord. Aquestes no han estat sinó de governança, això és de la recerca d’un 
marc democràtic institucional per a la regió i per al Vallès. I aquest debat fa tanta por, o mandra, que es 
prefereix arxivar el tema. Aquest és un problema certament complex i forma part del bloqueig institucional 
del país, però no es pot ignorar. AMB, Diputació de Barcelona, i ATM-Barcelona són la barrera autèntica, 
no la mitificació del centralisme barceloní. És cert que la capital escombra tot el que pot, però el debat rau 
a ressituar-la respecte de nosaltres, tenir-hi diàleg directe i no admetre que ella mateixa sigui presonera 
d’una AMB amb diverses muralles de gradual aïllament. 
 
Pensar ara en un “arc metropolità”, que fins i tot inclou Alt Penedès i Garraf, és anar en contra el 
reconeixent de la Vegueria del Penedès, feta pel Parlament el 2017, un pas correcte en la regionalització 
del país. 
 
A la nova associació els caldran recursos tècnics i iniciativa per fer el seu discurs. El poden fer ignorant 
tots els precedents treballats, però difícilment és compatible una posició d’arc perifèric queixós amb una 
visió regional que reconegui amb plenitud districtes metropolitans com el Vallès, el Maresme, o el mateix 
Barcelonès Nord, recentment ressuscitat en la queixa de les seves alcaldies. Subsidiarietat i diverses 
escales de treball serien les bases d’una institucionalització regional a plantejar. 
 
La fórmula de pressió des dels grans ajuntaments és aristocràtica perquè margina els municipis menors i 
reconeix, de facto, la superioritat barcelonina i de successius satèl·lits, ordenats de major a menor. 
L’aliança entre grans vol manifestar una posició de valents lluitadors, una posició d’herois, més literària 
que institucional. 
 
També és significatiu que deixin de banda els consells comarcals, insòlit per poc institucional. I en la 
presentació, el fet de lluir diversitat de partits només pot significar: ho tenim guanyat o ni els nostres no ens 
fan cas. En ambdós casos és una posició poc política. Que una realitat de país, la metròpoli, mostri 
alcaldes reivindicatius, exigiria la seva presència al Parlament i al Govern, no en posició de queixa com 
faríem entitats i persones civils, sinó com a càrrecs electes d’una democràcia representativa. 
 
En síntesi, tenim un problema territorial institucional que demana un organisme regional i d’escales 
menors, com el Vallès. 
 
Ens cal una administració supramunicipal amb càrrecs electes per sufragi universal, que substitueixi els 
organismes antics i sense legitimitat democràtica. Defugir aquest problema democràtic és ajornar les 
solucions de debò, per més que la demanda es vesteixi d’èpica de lluita contra el centralisme. 
 
Nou alcaldies reclamen veu. Nosaltres veu i vot i també govern propi. 
 
 
ARTICLE DE MANEL CUNILL - Constituir la bioregió del Vallès - Diari de Sabadell- 27/ 4/ 2021 
 
Manel Cunill i Llenas, ambientòleg.  
 
Fa pocs dies, una colla d’alcaldes i alcaldesses dels vorals de Barcelona s’aplegaven a la riba del 
Llobregat per signar l’anomenada Declaració de Martorell. Una nova versió actualitzada d’aquella taula 
dels noranta que també aplegava, si fa o no fa, els mateixos municipis amb el propòsit de dibuixar una 
altra realitat metropolitana. Fins ara, aquest viarany s’ha evidenciat poc útil. I més a aquestes alçades de la 
pel·lícula. L’actual proposta dels electes de l’anomenada segona corona serà poc fructífera per tractar-se 
de realitats diferents. Per exemple, què té en comú Sabadell amb Vilanova i la Geltrú que no tingui amb 
Girona? D’altra banda, quin projecte polític comparteixen aquests municipis-capital? Més enllà de cridar 
l’atenció al tot poderós conglomerat de poder que configuren la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
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Metropolitana, l’Ajuntament del cap i casal i la Generalitat de Catalunya, poca cosa més. Malauradament, 
la política no passa per la seva etapa més proteica. 
 
En canvi, la bioregió del Vallès és una realitat territorial amb una plana agrícola de més de 18.000 
hectàrees i delimitada per les serralades arbrades del litoral i prelitoral des del Llobregat a la Tordera. Un 
espai vertebrat per rius i rieres que han condicionat, des de fa segles, els assentaments humans. Uns 
espais en què el 74% de la seva superfície està format per espais naturals agraris i forestals, i una trama 
de ciutats i pobles que ocupen prop de 38.000 hectàrees, bàsicament situada a la plana. Aquesta realitat 
urbana unida o separada per més de 106.000 hectàrees de natura, d’asimetria fluvial i a redós dels turons i 
timbes, és el que li dona al Vallès una identitat pròpia i diferenciada d’altres espais o bioregions 
metropolitanes d’Europa. Ara bé, aquesta identitat no només és ambiental sinó també cultural. Al llarg de 
la història, milers de relacions i d’intercanvis socials i econòmics entre les persones que comparteixen 
aquest espai han contribuït a forjar aquesta identitat comuna i en la qual la manufactura ha estat un motor 
econòmic amb uns passius ambientals notables. 
 
En el context europeu i metropolità, el Vallès és clarament una bioregió (bios: vida, i regió, del llatí regere: 
territori per ser regit). Per aquest motiu, seria bo actuar amb una visió de conjunt i de corresponsabilitat en 
els diferents àmbits ambientals, socials, culturals i econòmics d’aquest territori. Ara també toca reconèixer 
el Vallès com un nou subjecte social i polític del nostre país. Això implicaria acordar una afinada 
governança i decidir una agenda de polítiques sectorials al servei del benestar dels vallesans. Aquesta 
agenda política hauria de ser valenta per poder afrontar el repte d’adaptar-nos al món post-pandèmia i la 
crisi ambiental que va més enllà del que anomenem canvi climàtic. Segurament conceptes com decréixer 
(reduir el consum de béns naturals), rehabilitar (tornar a fer habitables els nostres ecosistemes), economia 
circular responsable (noves pautes per una economia menys extractiva) i governança compartida (un 
govern participat dels afers de la comunitat) seran necessaris per resoldre l’atzucac actual. 
 
Les actuals estructures de govern i administratives del comú evidencien certa fatiga que, a voltes, les fa 
obsoletes. Per tant, més que mai necessitem noves eines i mecanismes per crear un nou espai vital per 
viure millor: la bioregió del Vallès! 
 
 
CONTEXT 
 
Comarques: nombre de municipis, població resident, extensió i superfície mitjana per municipi 
 

COMARQUES
NÚM. 

MUNICIPIS

% 

S./CAT
POB 2020

% S./ 

CAT
 KM2

% S./ 

CAT

Km2 

mitjana

Barcelonès 5         1% 2.278.437  30% 146      0% 29    

Baix Llobregat 30       3% 825.963     11% 486      2% 16    

Maresme 30       3% 452.690     6% 399      1% 13    

Vallès Occidental 23       2% 925.237     12% 583      2% 25    

Vallès Oriental 39       4% 409.638     5% 735      2% 19    

Garraf 6         1% 150.887     2% 185      1% 31    

Alt Penedès 27       3% 108.411     1% 593      2% 22    

7 COMARQUES 160     17% 5.151.263  67% 3.126    10% 20    

CAT 947     100% 7.675.217  100% 32.108  100% 34    

 
 
L’Arc Metropolità té uns 2,1 milions de residents empadronats, malgrat que doni la xifra de  2,9 milions 

residents empadronats, *a les comarques dels municipis que la signen*, al considerar la població de 6 

comarques davant de la del Barcelonès.  

Representa a l’entorn del 40% de la població del conjunt de la Regió Metropolitana, i el 27% de la població 

de Catalunya. 

La població resident dels municipis signants és el 42% del conjunt de l’Arc Metropolità.  

La Regió Metropolitana localitza el 67% de la població resident de Catalunya, en el 10% del territori (3.126 

km2) i el 17% dels municipis (947) 
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Les diferències de les superfícies dels termes municipals són importants. Per exemple, el de Terrassa té 

70 km2 i el de Sabadell, 37 km2. La disponibilitat de sòl urbanitzable en els respectius Plans Generals 

municipals o POUMs, explica els creixements diferencials en residencia i activitat, en els darrers 46 anys, 

des de l’aprovació del Pla General Metropolità.  

 

Al mateix temps, la diferència entre les dimensions dels polígons industrials explica les diferències, també 

importants, d’ingressos municipals en relació a la residència. L’exemple paradigmàtic és  Barcelona que 

pot tenir, aproximadament, un 60% més ingressos per resident empadronat que les grans ciutats 

metropolitanes i unes 3 vegades més capacitat d’inversió per resident. Cal compensar; o fer-ho més que 

ara, només entre els municipis de l’AMB, perquè els recursos municipals són també un instrument bàsic de 

cohesió social. 

És discutible la única dimensió de la població empadronada en un àmbit metropolità atesa la desigual 

distribució de les zones d’activitat i del turisme amb població flotant. 

 
 
Àmbits funcionals del PTMB 2010 = àmbits d’elaboració dels pla directors urbanístics = 15 +4+1+ 
=20 

 
BARCELONÈS 

1. Barcelona (central) (AM) (inclou municipis del Vallès Occ. i Baix Llobregat, I EXCLOU L’AU DE Martorell) 
(Delimita 4 ÀREES FUNCIONALS, als efectes de càlculs de potencials urbanístics; no distingeix el 
Barcelonès Nord del municipi de Barcelona) 

BAIX LLOBREGAT 
2. Martorell (AU) 

MARESME 
3. Alt Maresme 
4. Arenys (AU) 
5. Mataró (AU) 
6. Baix Maresme  

VALLÈS OCCIDENTAL 
7. Sabadell (AU) 
8. Terrassa (AU) 

VALLÈS ORIENTAL 
9. Granollers i el Congost 
10. Montseny 
11. Riera de Caldes 
12. Tenes-Besòs 

GARRAF 
13. Garraf  

ALT PENEDÈS 
14. Mediona-Anoia 
15. Vilafranca del Penedès (AU) 

 
15 + 4  (BARCELONA – amb Barcelonès Nord, L’H i Cornellà - VALLÈS, VALL BAIXA I DELTA) + 
Barcelonès Nord  =  
20 PDUs per el desplegament del PTMB 2010, previs als POUMs municipals, que quedarien amb molt poc 
marge per definir la dimensió i l’ús del sol.  
 
Es presenten al PTMB com els àmbits de gestió més adequats de totes les competències en urbanisme 
municipal, inclosa la gestió medi-ambiental. Coincideixen força amb les Comissaries dels Mossos 
d’Esquadra, que disposa a Catalunya de 98 unitats de gestió, incloses les 10 comissàries dels districtes de 
Barcelona. Seria, també,  el primer àmbit d’homogeneïtat territorial (*Sistemes Urbans en l’experiència 
comparada) de la gestió intermunicipal de la gestió dels serveis socials, de l’habitatge i de les policies 
municipals, mentre no estiguin integrades als Mossos d’Esquadra. 
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Etiquetas de fila

Total 

general

Alt Maresme 6

Arenys (AU) 6

Baix Maresme 8

Barcelona (central) (AM) 37

Garraf 6

Granollers i el Congost 13

Martorell (AU) 7

Mataró (AU) 8

Mediona-Anoia 10

Montseny 14

Riera de Caldes 11

Sabadell (AU) 5

Tenes-Besòs 9

Terrassa (AU) 7

Vilafranca del Penedès (AU) 17

Total general 164  
Inclou 3 municipis del Moianès. 
 
A destacar la separació de les Àrees Urbanes de Sabadell i Terrassa, les 4 del Maresme, les 4 del Vallès 
Oriental i les 2 de l’Alt Penedès. També l’Àrea Funcional del Vallès, el Delta i la Vall Baixa (des de Sant 
Feliu fins a Sant Andreu de la Barca, sense Martorell), separades de la Central de Barcelona, amb el 
Barcelonès Nord, L’Hospitalet, Esplugues i Cornella) 

 
Llocs de Treball Localitzats, Població Ocupada Resident i balanç, per àmbits a la prov. de BCN. 
Dèficit de 91.000 LTL (13%) a l’Arc Metropolità i superàvit de 219.000 al municipi BCN (24%) 
 

ÀMBITS

Llocs de 

treball 

localitzats 

2017

% s./ 

prov. 

barcelona

Superàvit / 

Dèficit amb 

Població 

Ocupada 

Resident

Població 

Ocupada 

Resident

% s./ prov. 

barcelona

% Balanç 

s./ LTL

BARCELONA- munic. 897.777       37% 218.898-       678.879       28% -24%

Àrea Metropolitana BCN 1.510.376   63% 149.407-       1.360.969   55% -10%

REGIÓ METROPOLITANA- 

7 comarques
2.195.840   91% 58.867         2.254.707   92% 3%

Província BCN 2.402.210   100% 55.454         2.457.664   100% 2%

0%

BARCELONA- munic. 897.777       37% 218.898-       678.879       28% -24%

RESTA A.M.B. 612.599       26% 69.582-         682.090       28% -11%

RESTA R.M.B. - ARC 

METROPOLITÀ
685.464       29% 90.540-         893.738       36% -13%

RESTA PROVÍNCIA 206.370       9% 3.413-            202.957       8% -2%

Província BCN 2.402.210   100% 55.454-         2.457.664   100% -2%

Font: Annex 6- Avanç PDU- Àrea Metropolitana i elaboració pròpia  
 
A efectes comparatius, el municipi de Madrid de 606 km2, té una extensió semblant a l’A.M.B. (636 km2), i 
localitza uns 2 milions de llocs de treball, assolits l’any passat, davant dels 1,51 de l’AMB. 
 

Aquests balanços són el resultat de fluxos molt intensos *en els dos sentits de la marxa*, perquè la gairebé 

totalitat de municipis tenen més de la meitat de la seva població o dels llocs de treball localitzats que 
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surten o entren del municipi; és a dir que *els municipis no són ciutat*, segons els criteris de delimitació de 

l’experiència comparada. 

 
ASPECTES DESTACATS I POSITIUS DE LA DECLARACIÓ ( Opinió J. Clusa) 

 
- Proposta de text (no aprovat). La secció de Territori de la FBiC considera positiu pels interessos 

municipals la constitució recent de l’*Associació de municipis de l’arc metropolità*, pertanyent a 6 
comarques, així com els objectius plantejats a curt termini, i s’ofereix a l’Ajuntament de Sabadell a 
treballar per tal de fer-los efectius, junt amb altres serveis d’estudis locals i entitats interessades. A 
continuació es relacionen els aspectes i arguments que considerem positius i al final es 
presentaran els que considerem insuficients en relació als problemes a tractar i als dèficits 
infrastructurals existents. 

 
- Importància de la Declaració (presentació a la secció): 

 

1. Van signar els 9 ajuntaments dels municipis amb més població resident de l’Arc Metropolità 
o Segona Corona, en terminologia tradicional des dels 90, que té una població resident 
propera als 2,2 milions de persones, en el conjunt de 5,1 milions de la regió metropolitana 
de les 7 comarques. És el 41% de la població resident i el 31% dels llocs de treball 
localitzats, del conjunt de la Regió. 

2. Els Ajuntaments signants representen a tots els partits polítics (PSC, ERC, CiU, JxC, CUP i 
Comuns). 

3. Pertanyen a tots les 6 comarques, exteriors al Barcelonès central, de la Regió Metropoliana. 
4. Van signar sense passar pels consell comarcals, ni l’Associació B30. I com es va fer notar, 

havent-hi una llei del Parlament que crea la vegueria del Penedès, a la que pertanyen dues 
de les comarques  de l’àmbit. 

5. Destaco, especialment la voluntat expressada d’anar junts pel tractament dels problemes 
comuns que presenten,  però sense perdre la individualitat els Ajuntaments de Terrassa, 
Sabadell i Rubí de la comarca del Vallès Occidental, i també Granollers i Mollet de la 
Comarca del Vallès Oriental, que volen ser *pal de paller* del conjunt de 164 municipis. 

6. En quan al contingut, tracten de 15 aspectes territorials concrets, que demanen un 
tractament metropolità, perquè els ajuntaments individualment no els poden resoldre, i 
entren en qüestions com l’habitatge o els serveis socials, en els quals no hi havien 
posicionaments previs, a més a més dels aspectes d’infraestructura del transport, inclosa la 
tarifació. 

7. Els Ajuntament signants fan referència al Pla Territorial Metropolità, aprovat per la 
Generalitat el 2010, com a document tècnic de desplegament, seguiment i control..  

8. El contingut mínim a trametre a l’Ajuntament podria ser el que es presenta com a primer 
paràgraf. 

9. El redactor tècnic del document és l’arquitecte Pere Muntanya, director estat dels serveis 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa, per la informació disponible, del qual es constata 
la seva qualitat tècnica i el to mesurat en els aspectes referits a Barcelona 

 
- Són aspectes positius, en relació a cadascun dels 15 aspectes territorials, en la meva opinió: 

 
1. El recordatori que l’associació té *la voluntat de treballar per reforçar la veu del 

municipalisme en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona 
corona dins el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del 
conjunt del territori*. 

2. Que *la tasca de la nova associació en aquells àmbits estratègics on cal centrar l’acció 
pública, especialment els aspectes de caire més territorial i supramunicipal, amb especial 
atenció a les qüestions amb component mediambiental*. 

3. Que *la voluntat de la nova associació de treballar conjuntament amb les ciutats de l’àrea 
metropolitana en projectes que garanteixin el desenvolupament equilibrat del conjunt dels 
municipis que formen part de la nova entitat*. 

4. Que: *La composició territorial de la regió metropolitana fa necessari que comencem a 
complementar  les lògiques d'infraestructures radials que també caracteritzen a Catalunya i 
al conjunt de la regió metropolitana*.  
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5. Que es proposi *complementar la vertebració del sistema actual amb lògiques de connexió 
que donin resposta a noves centralitats econòmiques i socials que ja es donen en els 
municipis de l'Arc Metropolità i en el conjunt de la regió*. 

6. Que es reclami a la Generalitat *la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, 
contemplada en la llei del Pla Territorial de la Regió Metropolitana i mai convocada*, des del 
2010, i que dona acceptació política municipal al contingut del Pla, com a base de 
negociació del govern del territori, en matèria d’infraestrures, protecció de l’espai natural i 
l’ús del sòl. 

7. Que es pretengui *treballar conjuntament amb les ciutats de l’A.M.B. en els projectes 
d’aquelles infraestructures necessàries per garantir el desenvolupament equilibrat del 
conjunt del sistema (Pla de Rodalies, sistema de tarifació del transport públic, 
infraestructures i serveis de connectivitat digital, etc.)*, que són dèficits infraestructurals de 
caràcter metropolità i que afecten a la renda real de la ciutadania, i que la limitació de 
recursos disponibles porti a justificar les prioritats tant des de la perspectiva metropolitana, 
com de país. 

8. Que es demani a la Generalitat * posar en marxa propostes centrades en la lluita contra el 
canvi climàtic i la qualitat de l’aire, amb l’impuls a la transició energètica, amb l’aposta per 
les fonts renovables i coordinar possibles accions en el marc de la Taula per la Qualitat de 
l’Aire de la Regió Metropolitana (RMB): zones de baixes emissions, resiliència climàtica...*, 
que demana una visió supramunicipal i metropolitana, que no és possible des dels 
Ajuntaments. 

9. Que s’activin *mecanismes semblants als que es van implementar amb la Llei de Barris i 
que van permetre intervencions d’èxit davant de situacions d’una gran complexitat, a partir 
d’una actuació conjunta i compartida entre els ajuntaments i la Generalitat amb un important 
suport financer per part d’aquesta*, perquè encara hi ha barris i necessitats desateses. 

10. Que els Ajuntament vulguin *impulsar les agendes urbanes locals com a estratègia per 
donar resposta a les diverses problemàtiques urbanes i als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)*, amb visió supra i inter- municipal  

11. Que els ajuntaments plantegin *Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la 
necessitat de desenvolupar un pla d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la 
Generalitat, que permeti la rehabilitació del parc d’habitatges, el retorn dels habitatges de 
titularitat dels grans tenidors a la comunitat i la construcció d’habitatges de protecció oficial*, 
com a reconeixement que els dèficits d’habitatge no es poden assumir des dels Ajuntaments 
amb els recursos disponibles, i el mercat de l’habitatge és metropolità, i les disponibilitats de 
sòl desigualment localitzades. 

12. Que es constati la necessitat de  *posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de 
serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i definir estratègies per estimular la seva 
complementarietat, mitjançant el reforç, modernització i transició de l’activitat productiva cap 
a una economia circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0 que reforci el 
seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa*, que només es pot assolir amb 
perspectiva metropolitana, aplicant a atot el territori les experiències exitoses del Poblenou 
22@ o el Centre Direccional de Cerdanyola, amb finançament conjunt. 

13. Que l’associació incorpori l’objectiu de *prendre en consideració el valor estratègic de l’espai 
natural i lliure en la consolidació de qualsevol projecte metropolità que es plantegi. Atendre 
la demanda de creixement de forma compatible amb el manteniment i millora de l’espai 
natural en clau de preservació dels seus valors tant productius, com paisatgístics i culturals; 
posant en valor l’espai agrícola actiu per a garantir la sobirania alimentaria*, que no és 
possible amb eficàcia des dels municipis, atesa la seva reduïda dimensió en un territori 
d’urbanització compacte. 

14. Que els ajuntaments reconeguin que cal *Aprofundir en la definició de nous models de 
gestió en polítiques socials que facilitin ser compartits i que equilibrin els nivells de prestació 
entre els diferents municipis per fer front de manera similar a situacions similars.*, com un 
reconeixement que les diferències de recursos entre ajuntaments porta a nivells de 
prestació desigual.  

15. Quela finalitat última de l’Associació sigui *Establir una estratègia conjunta i coherent a tot 
l’àmbit territorial de la RMB a partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc Metropolità i dels 
sistemes urbans que aquestes ciutats articulen, reforçant l’especialització de cada territori i 
posant en valor les potencialitats d’aquest sistema heterogeni i complementari*, en 
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negociació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la capital, que disposa de més recursos 
tècnics i econòmics. 

 
 
 
CORREUS - J.CLUSA (26 I 27 /4/ 2021) 
 
On 21/04/2021 7:10 joaquim clusa i oriach <joaquim@clusa-oriach.cat> wrote: 

Gràcies, Oriol, per l'ampliació de l'OD.................... 
 
Missatge de joaquim clusa i oriach <joaquim@clusa-oriach.cat> del dia dl., 26 d’abr. 2021 a les 18:42: 
 

Bona tarda /bona nit tothom, 
 
Gairebé coincidint amb el recordatori que ens acaba de fer la Sra. Sallarés de la convocatòria de demà, us 
adjunto les notes que he fet, per si poden servir per a la discussió de *Consideracions a la recent creació 
de l'associació Arc Metropolità*, que heu posat a l'ordre del dia. 
 
I favor, Manel, d'acceptar les meves disculpes per la *boutade* poca solta que vaig posar al correu de 
dimecres passat, després que vas enviar tan ràpid la teva opinió. Cap justificació. 
 
No veig pas que a la Declaració li sobri res, i penso que està molt pensada, qüestió apart de les difícilment 
confessables motivacions polítiques de cada alcaldia. Per tant em sembla que cal llegir-les una a una 
afegint-hi algun comentari de confirmació, i no ocupa gaire més d'una pàgina. 
 
Crec que cal valorar la part positiva i nova de la Declaració i posar-nos a disposició de l'Ajuntament, per si 
ens necessita, i perquè, sobretot perquè no s'ho faci sol, i deixi de banda les aportacions al debat 
metropolità ja fetes, com les que incorporo al document. 
 
El text està en word per fer-hi les esmenes amb *control de canvis*, si escau, i afegir-hi les crítiques en 
forma de punts, segurament. El text sencer de la declaració no l'he trobat, perquè no tots els enllaços se'm 
han obert. El de Rubí sembla que s'ajusta molt al text sencer.  
 
Fins demà. Reitero, salut i llibertat en temps d'excepció, arreu, 
Joaquim 
www.clusa-oriach.cat 
 
 
From: joaquim clusa i oriach <joaquim@clusa-oriach.cat> 
To:....  
Cc: .... 
Date: 27/04/2021 8:21 
Subject: Re: Notes i disculpes- Re: Opinió sobre el debat metropolità encetat a l'Ordre del dia?- Convocatòria reunió 
Secció de Territori i Espai Urbà, dimarts 27 d'abril 

 
Moltes gràcies,.... , per retorn, i per plantejar amb tota la raó, les dues qüestions bàsiques. 
 
Efectivament els municipis que volen ser *pal de paller*, només representen el 42% de la població resident 
de l'Arc. A la declaració diuen que *les comarques a les que pertanyen* tenen 2,9 milions, però l'Arc 
estricte només són uns 2,1, si no m'he tornat a equivocar. Representa a l’entorn del 40% de la població del 
conjunt de la Regió Metropolitana, i el 27% de la població de Catalunya. 
 
Però, també cal destacar que Sabadell, Terrassa i Rubí prefereixin anar sols enlloc de fer-ho com a Vallès 
Occidental, de la mateixa manera que Mollet i Granollers, pel Vallès Oriental.  
 
I també tens tota la raó quan els hi planteges què volen ser: si un *club /lobby* o un poder institucionalitzar 
amb possibilitats d'una intervenció pública transformadora, i en paraules del Manel: * Els greuges de la 
perifèria regional amb Barcelona, que han expressat nou alcaldies amb la voluntat de crear una nova 
associació de “ciutats de l’arc metropolità”, només es poden resoldre en una institució democràtica 

http://www.clusa-oriach.cat/
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regional. I per arribar-hi cal fer política institucional al Parlament. .... Nou alcaldies reclamen veu. Nosaltres 
veu i vot i també govern propi*. 
 
Segurament, però, ara toca, primer de tot, parlar de cadascun dels problemes que han plantejat, en la 
forma que ho han fet, sens perjudici que al final es pugui arribar a una esmena més a la totalitat.  
 
En relació al document adjunt, per si pot servir com a document de treball, hi ha afegit el text complert dels 
articles del Manel, el teu correu, un complement meu, a més a més de corregir, les dimensions de població 
resident. Segueix en word, per fer-hi un *control de canvis*, si escau. 
 
Fins a la tarda, doncs,  
 
Joaquim 
www.clusa-oriach.cat 
 
Complement 
 
Tens molta raó, ..., en les dues qüestions.  
 
Certament, com dius, els 9 ajuntaments han volgut aparèixer en solitari, fent el *centralisme de gran ciutat 
vers la ciutat real*, assumint que en poden liderar una. Però, al mateix temps, i és la meva interpretació, 
Sabadell, Terrassa i Rubí, han volgut anar en solitari, així com Granollers i Mollet, podent anar com a 
*Consells comarcals* del Vallès Occidental i Oriental. I Martorell, també, assumint que el Baix Llobregat és 
Àrea Metropolitana de Barcelona, i que és *cap de paller* del Congost. Les altres (Mataró, Vilanova i 
Vilafranca) són *capitals comarcals* de ple dret, i mantindrien tot el *centralisme* respecte a la seves 
comarques respectives; però també han preferit anar en solitari, sense els consells comarcals.  
 
El mestre Casassas, en la línia que *el territori mana*, també deia que Sabadell i Terrassa no es podien 
ajuntar perquè pertanyien a conques hidrogràfiques diferents, i *no es veien*. I suposo que el cas de Rubí 
és per no voler pertànyer a la *ciutat real* de Terrassa, fent valer la seva dimensió de residents. 
 
L’altre aspecte a destacar seria, per mi,  la confirmació del què diu el Manel: * La identitat metropolitana és 
plenament regional*, tot i afegint, *perquè no té cap sentit una identificació amb corones de proximitat a la 
capital* 
 
Observem que si a als ajuntaments fundadores hi afegim: Santa Perpètua i Sant Celoni, del Vallès gran, 
Sant- Sadurní- Mediana, de l’Alt Penedès, les  3 Maresmes addicionals (Baix, Alt i Arenys – dos amb cap 
de paller de més de 25.000 hab), ens en anem  a les +-15 *Àrees Urbanes del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, acceptant la Riera de Caldes. 
 
I per això crec que cal confrontar cadascun del 9 *problemes a resoldre* de la Declaració o els 15 que jo 
he destacat, uns quants dels quals caldria tractar-los, també a la secció d’Economia, amb  els 5 àmbits 
possibles de tractament tècnic i de *governança* (municipal, que ja diuen que no; *ciutat real*, que sembla 
que volen, *comarcal petit*, *comarcal gran*, i metropolità únic).  
 
I també tens tota la raó quan els hi planteges què volen ser: si un *club /lobby* o un poder institucionalitzar 
amb possibilitats d'una intervenció pública transformadora, i en paraules del Manel: * Els greuges de la 
perifèria regional amb Barcelona, que han expressat nou alcaldies amb la voluntat de crear una nova 
associació de “ciutats de l’arc metropolità”, només es poden resoldre en una institució democràtica 
regional. I per arribar-hi cal fer política institucional al Parlament. .... Nou alcaldies reclamen veu. Nosaltres 
veu i vot i també govern propi*.  
 
Molt cert que ho podem proposar i argumentar que és la millor solució per cadascun del 9 ó 15 problemes, 
però de moment els 9 ajuntaments porten la iniciativa, i, segurament els podem ajudar, estudiant de forma 
individualitzada cadascun dels problemes.  
 
I, segurament, els hi agradaria veure la taula del *Consell de Cent* amb la distribució de consellers per les 
seves *ciutats reals* més que per comarques. 
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I encara més. La distribució de competències públiques, és un *joc de suma (gairebé) zero*: Si les poses a 
un nivell les has de treure d’un altre. Per no fer-ho bé del tot, ens trobem amb els Consells Comarcals (que 
gestionen l’equivalent d’un 10% dels recursos dels Ajuntaments, o la Diputació que, crec els supera en 
pressupost agregat; i ja no parlem de la Generalitat, tocant de peus a terra. Crec que caldria explicar que, 
segurament, per alguns dels problemes, els Ajuntament han de renunciar a algunes de les seves 
competències (urbanisme?..., policia municipal?..., serveis socials?..., habitatge?..), a més a més de 
cessions per part de la *GenCat de fireta*. I, és clar, a quin àmbit estarien disposats a cedir-les. 
 
Però això ja és avançar-nos massa, segurament, pel que ara toca, que és, primer de tot, parlar de 
cadascun dels problemes que han plantejat. 
 
 
 
 
ANNEX 1. Relació de municipis més grans de 20.000 residents de l’àmbit metropolità del PTMB 
2010 (7 comarques), amb població resident i extensió   
 

Amb trama groga, els municipis de l’A.M.B. Total: 164 (3 del Moianès).  
De més de 25.000 hab a l’AMB: 22 
De més de 25.000 habitants, exteriors a l’A.M.B : 14 (inclosos els 9 de la Declaració de Martorell). 
 

El llindar dels 25.000 habitants permetria incorporar 5 municipis més: Premià de Mar, Sitges, Sant Pere de 

Ribes, Pineda de Mar i Santa Perpètua de la Mogoda. Castellar del Vallès, amb 24.187 habitants a 

principis del 2020, segurament ja hauria superat el llindar, també.  

 

L’Arc Metropolità té  a l’entorn dels 2,1 milions de residents, encara que a la Declaració s’indiqui que *les 

comarques a les que pertanyen* en tenen 2,9 milions residents, segons la Declaració, i representaria. el 

38% de la població de Catalunya, i el 56% dels 5,15 milions d’habitants de la Regió Metropolitana, a 

començaments del 2020. En realitat, els 2,1 milions de residents de l’Arc Metropolità representen el 40%, 

aproximadament, de la Regió Metropolitana. 

 

Els municipis fundadors tenen una població resident de  858.867 persones, i representen el 42% del 

conjunt de l’Arc Metropolità que volen representar, i el 17% de la Regió Metropolitana. 
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Municipi-2 Comarca -2
Superfície 

(km2)

Població 

2020

Barcelona Barcelonès             101 1.636.762

Hospitalet de Llobregat, l' Barcelonès               12 264.923

Terrassa Vallès Occidental               70 220.556

Badalona Barcelonès               21 220.440

Sabadell Vallès Occidental               38 213.644

Mataró Maresme               23 128.265

Santa Coloma de Gramenet Barcelonès                  7 119.215

Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental               48 91.006

Cornellà de Llobregat Baix Llobregat                  7 88.592

Sant Boi de Llobregat
Baix Llobregat               21 83.605

Rubí Vallès Occidental               32 77.464

Vilanova i la Geltrú Garraf               34 67.086

Castelldefels Baix Llobregat               13 67.004

Viladecans Baix Llobregat               20 66.611

Prat de Llobregat, el Baix Llobregat               31 64.599

Granollers Vallès Oriental               15 61.275

Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental               31 57.403

Mollet del Vallès Vallès Oriental               11 51.318

Gavà Baix Llobregat               31 46.771

Esplugues de Llobregat Baix Llobregat                  5 46.680

Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat               12 44.860

Vilafranca del Penedès Alt Penedès               20 39.746

Ripollet Vallès Occidental                  4 38.665

Sant Adrià de Besòs Barcelonès                  4 37.097

Montcada i Reixac Vallès Occidental               23 36.239

Sant Joan Despí Baix Llobregat                  6 34.123

Barberà del Vallès Vallès Occidental                  8 33.091

Sant Pere de Ribes Garraf               41 30.719

Sitges Garraf               44 29.307

Martorell Baix Llobregat               13 28.189

Premià de Mar Maresme                  2 28.119

Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat                  9 28.117

Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat                  6 27.558

Pineda de Mar Maresme               11 27.272

Molins de Rei Baix Llobregat               16 25.868

Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental               16 25.799

Castellar del Vallès Vallès Occidental               45 24.187

Olesa de Montserrat Baix Llobregat               17 23.904

Masnou, el Maresme                  3 23.515

Esparreguera Baix Llobregat               27 22.251

Vilassar de Mar Maresme                  4 20.837

Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental               14 20.141

Franqueses del Vallès, les Vallès Oriental               29 20.092

Parets del Vallès Vallès Oriental                  9 19.082  

 

 

ANNEX 2. Informació de la Cambra de la Propietat a Infocambra-  maig 

 

1. ACTUALITAT. NOU ORGANISME MUNICIPALISTA PENSANT EN ELFUTUR DELS PROPERS ANYS 

INFOCAMBRA Nº10º (images-editor-acmb.s3.amazonaws.com) 

https://images-editor-

acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FqXCBUBDwOuK3LsVHux8/Arc%20Metropolit%C3%A0.pdf?utm_campaign=infocambra-

10&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità neix amb intenció de reclamar inversió real pel 

territori  

Les darreres setmanes hem conegut, tal com ja ens va apuntar breument, l'alcalde de Granollers a 

l'entrevista publicada al nostre butlletí, INFOCAMBRA, en l'edició anterior, s'ha constituït un nou organisme 

que sota el nom d'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità engloba fins a nou ciutats: Sabadell, 

https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FqXCBUBDwOuK3LsVHux8/Arc%20Metropolit%C3%A0.pdf?utm_campaign=infocambra-10&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FqXCBUBDwOuK3LsVHux8/Arc%20Metropolit%C3%A0.pdf?utm_campaign=infocambra-10&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FqXCBUBDwOuK3LsVHux8/Arc%20Metropolit%C3%A0.pdf?utm_campaign=infocambra-10&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_FqXCBUBDwOuK3LsVHux8/Arc%20Metropolit%C3%A0.pdf?utm_campaign=infocambra-10&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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Terrassa i Rubí (Vallès Occidental), Granollers i Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Mataró (Maresme) 

Martorell (Baix Llobregat), Vilanova i la Geltrú (Garraf), Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). Un nou ens 

municipalista que pretén convertir-se, en endavant, amb una veu forta, i amb una clara estratègia, per fer 

sentir les reivindicacions d'una part molt important del territori que encercla la gran metròpoli de Barcelona, 

i que resulta cabdal pel resultant català tant pel que fa al nombre de persones que hi resideixen (900.000 

habitants), però amb una influència directa territorial sobre gairebé 4 milions de persones, i, sens dubte, 

també per la seva capacitat empresarial i econòmica, ja que suposen al voltant del 10% del PIB català. En 

aquest sentit, durant l'acte de presentació d'aquesta nova entitat s'ha donat a conèixer quines volen ser les 

primeres accions que tenen intenció d'activar en un termini breu de temps, i que passarien per aquestes 

vuit peticions: 

1. Reclamar convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana i conèixer les inversions previstes 

al territori  

2. Treballar en les infraestructures (Pla Rodalies, Sistema Tarifació Transport Públic, Serveis 

Connectivitat Digital)  

3. Propostes contra el canvi climàtic i la qualitat de l’aire, impuls transició energètica, fonts 

renovables... 

4.  Necessitat de desenvolupar un pla d’habitatge integral amb finançament suficient de l’Estat i la 

Generalitat  

5. Activar mecanismes semblants a la Llei de Barris per permetre accions conjuntes Generalitat i 

Ajuntaments  

6. Fer un gir cap a una economia més moderna i circular en un entorn innovador, tecnològic i 

d’indústria 4.0  

7. Créixer en el respecte en el manteniment i millora de l’espai natural en clau de preservació 

productiva i cultural  

8. Nous models de gestió en polítiques socials que equilibrin els recursos en els diferents municipis 

metropolitans 

2. ACTUALITAT - Nou organisme municipalista pensant en el futur dels propers anys INFOCAMBRA 

Sabadell, Granollers i Mataró impulsors, i oberts a més adhesions futures... Durant l'acte de presentació, 

s'ha conegut que la creació d'aquest nou organisme metropolità va néixer de les converses iniciades l'any 

passat per part de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, amb els alcaldes de Granollers i Mataró, Josep 

Mayoral i David Bote, i que més tard, de manera progressiva, es varen incorporar la resta d'alcaldes de les 

ciutats signants de l'acord per tal de consolidar un organisme amb més pes específic i que permetés 

créixer en representativitat territorial. I també, es van consolidar, després de les converses sorgides entre 

l'alcaldessa de Sabadell i l'alcalde Terrassa, Jordi Ballart, que van tancar-se amb un acord, el juliol del 

2020, per treballar les dues co- capitals del Vallès Occidental en diferents àmbits centrats en 

infraestructures, mobilitat, habitatge, seguretat, cultura i promoció econòmica. D’altra banda, els nou 

màxims representats municipals reunits han deixat oberta la possibilitat a què d'altres municipis, majors de 

25.000 habitants, si puguin adherir en el futur, i també tots aquells Consells Comarcals i entitats locals 

interessades per aconseguir establir una eina de treball amb la major força possible, i arribar a la xifra total 

de representativitat de 2,9 milions de persones, que són aquelles que resideixen a les comarques dels 

municipis signants de l’acord, i que suposarien gairebé el 38% del total de la població a Catalunya. 

 

 


