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WHAT IS A CITY? 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WHAT IS A CITY? 

 
•  La ciutat com a objecte pluridisciplinar 

polítiques urbanes integrals

•  La ciutat és la urbs (l’espai construït), la polis (la unitat 
político-administrativa) i la civitas (una realitat social 
constituïda pels ciutadans que hi viuen) (Capel, 2003: 
10). 
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§ http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/17445647.2012.744364/suppl_file/tjom_a_744364_sup_29764535.pdf
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LA GOVERNANÇA METROPOLITANA

•  Podem parlar de ciutat? Interdependència ciutat-perifèria, 
com un tot interrelacionat.

•  Altres conceptes:
àrea metropolitana
regió metropolitana
aglomeració urbana
megalòpolis
metròpolis
ciutat-regió
ciutat de ciutats

•  Reptes sòcio-econòmics, polítics, ambientals...
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•  Des dels anys 1980 es reclama un major reconeixement 
polític de l’urbà a escala mundial...

Declaració de Montreal: octubre 2015
Agenda urbana mundial: Quito, octubre 2016

•  … I europea (EU Urban Agenda)
Declaració de Barcelona: març 2015
Pacte d’Amsterdam: 30 maig 2016

- Inclusió social (pobresa, habitatge, refugiats) 
- Medi ambient (aire, energia, sostenibilitat)
- Economia (ocupació, circular)
- Innovació i eficiència (administració, empresa)

LA GOVERNANÇA METROPOLITANA
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   AMB
636 km2
3,2 M hab
36 municipis

AMB- BAIX LLOBREGAT

       BL
486,5 km2
806.651 hab
23 municipis
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AMB-BAIX LLOBREGAT 

Reptes metropolitans: sessions del PAM metropolità
EIX 1 - Drets socials, desenvolupament econòmic sostenible 

  i cohesió territorial
EIX 2 - Metabolisme, sostenibilitat, resiliència
EIX 3 - Govern, governança i qualitat democràtica

8 sessions presencials: 5 en ciutats del BL 
El Papiol, Cornellà de Llobregat, Torrelles de 
Llobregat, El Prat de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts
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AMB-BAIX LLOBREGAT 
EIX 1
•  Polítiques de combat a les desigualtats, d’inclusió social i drets de 

ciutadania 
•  Polítiques de desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible
•  Consolidació del dret a l’habitatge 
•  La planificació urbanística, eina estratègica pel desenvolupament 

territorial 

EIX 2
•  La ciutat metropolitana, capdavantera en la lluita contra el canvi 

climàtic i la contaminació atmosfèrica
•  Els espais naturals i agrícoles metropolitans com a prioritat
•  Impuls de la mobilitat sostenible a tot el territori metropolità
•  Desenvolupar l’abastament, subministrament i tractament d’aigua de 

forma equilibrada i socialment justa
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AMB-BAIX LLOBREGAT 
EIX 3
•  Impuls del bon govern, amb l’agència de transparència
•  Una administració eficient i sostenible financerament al servei de la 

ciutadania
•  Aproximació sistemàtica a les dades socioeconòmiques i espacials de 

l’àrea i de la regió metropolitanes de Barcelona, garantint-ne la 
difusió

En resum:
•  Reptes interrelacionats: socials, econòmics, ambientals i polítics
•  Objectius semblants a l’Agenda urbana europea
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