
 

 

 

 

 
El Vallès, la nova dimensió  
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- Les escales de CAT / BCN són: 1 (capital), 3 (ciutat), 5 (regió), 7 (país). 

- Un país amb extensió de fons i profunditat al centre. 

- Les marques Barcelona i Catalunya senyalen una mateixa realitat. 

- La dimensió 5 està pendent d'estructuració. 

TESI 1:  Un model fractal de país 



Aspirem a una Catalunya de regions econòmiques / ambientals 

TESI 2:  Una Catalunya orgànica  



Que superi la definició regional vigent d’un sistema de contrapesos. 

Som un sistema de ciutats, però alguna cosa més que el lligam gravitatori d’una 

jerarquia urbana. 



Una Catalunya orgànica per tal de superar la visió concèntrica de Catalunya, 

per trencar amb un sistema gradual de corones de perifèria 



Barcelona, cap i casal, és el cor o el cervell, però 

 ni la columna vertebral, ni la musculatura,... 

Hi ha especialització territorial econòmica i ambiental. 

TESI 2:  Una Catalunya orgànica 



La Regió de BCN és l’espai de la singularitat econòmica central 

TESI 3:  Una Regió de BCN amb 5 comarques 



TESI 4:  El Vallès és el node central del país 

El Vallès: la gran espinada del país 
- el tram més urbà del corredor del mediterrani 

- l'espinada de l’AP7/R8 és la nova Via Aurèlia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESI 5:  El Vallès, és una identitat ambiental 



Un parc agroforestal a la plana 



Vallès: una identitat productiva, un clúster de clústers (en 10 rams productius). 
- un corredor de grans empreses, un motor de país 

 

TESI 6:  El Vallès és una identitat productiva 



TESI 7:  El Vallès és un sistema de ciutats 

El Vallès: 1,3 milions 

d’habitants 

2 ciutats > 200.000 hab., 5 ciutats > 50.000 hab., 66 municipis 



Un sistema d’espais lliures encadellat amb sistemes urbans 



Vallès: corredors d’espais lliures entre els sistemes urbans 
- una geografia a endreçar 



Lligams entre dos nuclis: núm. desplaçaments de mobilitat / suma residents i llocs de treball 

TESI 8:  Un territori amb forts lligams intermunicipals 



TESI 9:  Un territori sense malla ferroviària interurbana 

El Vallès: un territori sense malla interurbana de relació interior,  

identificant la malla ferroviària com la base d’integració d’un sistema interurbà. 

 



...amb algunes primeres connexions en marxa... 

 



    ...però un territori fàcilment integrable 

 



Proposem nodes clars en a una Regió excessivament radial 



Hospital  

General 
Volpalleres Riu Sec 

Riera de 

Caldes 

Proposem nodes clars en a una Regió excessivament radial 



El Vallès, un món urbà i suburbà centre europeu: Bussos exprés i xarxa de Rodalies. 

 



Una regió amb un node i tres espais corredor: 
- Una conca prelitoral (Vallès) 

- Una vall fluvial (Llobregat) 

- Una costa (Maresme) 

- Un node: el Pla de Barcelona 

TESI 10:  Una Regió amb tres grans espais corredor 



 

La plana del Vallès: Un lloc central del creixement metropolità i un medi complex. 

 



Regió Barcelona: 5 comarques, però 3 grans espais. 

 



Regió: 3 grans agrupacions de sistemes urbans. 

 



Regió BCN, proposta:  
- 3 institucions supramunicipals (metropolitanes) 

- per absorció dels Consells comarcals 

- amb simplificació de llindars administratius 

- 1 àmbit Regional o de Vegueria 

 

Barcelonès: 5 municipis, Baix Llobregat: 30, Maresme: 30, Vallès Occ.: 23 , Vallès Or.: 43, total Regió: 131 municipis 

TESI 11:  Proposta 3 administracions supramunicipals 



 Competències AMB: 

  Brossa, Bus/Metro i Depuració 

  + territorials i urbanístiques 

  + socials  

  + fiscals 

 Competències AMV: 

  Brossa, Bus Interurbà i Depuració 

  + territorials i urbanístiques (no PGM) 

  + socials (formació professional) 

  + fiscals 

Agències metropolitanes:  

 amb una competència especialitzada  

  ex.: ATM (transport) 

 

Entitats territorials metropolitanes:  

 institucions supramunicipals amb diverses competències 

  (substitució dels Consells Comarcals) 

 



AMB: l’absurd oficial dels actuals límits metropolitans 

TESI 12:  Redimensionar l’AMB 

Sabadell 



TESI 13:  Madrid / Barcelona 

30 x 50 km (2003) 

 

MAD: la construcció regional,   BCN:. El cofoisme “multipolar”... 

el poder, el projecte i els diners  ni poder, ni projecte, ni diners,... 

l'embranzida dels darrers 20 anys...  ...sense model postolímpic. 

 

Constatem la debilitat de l’opció regional de la Barcelona dels darrers 20 anys 



TESI 13:  Madrid / Barcelona 

30 x 50 km (2010) 

 

MAD: la construcció regional,   BCN:. El cofoisme “multipolar”... 

el poder, el projecte i els diners  ni poder, ni projecte, ni diners,... 

l'embranzida dels darrers 20 anys...  ...sense model postolímpic. 

 

Constatem la debilitat de l’opció regional de la Barcelona dels darrers 20 anys 



TESI 14:  Per un Pla Estratègic Regional 

Cal un Pla Estratègic Regional promogut per: 

- Ajuntament de Barcelona 

- AMB 

- AMV 

-Consell Comarcal del Maresme 

 

Que superi l'àmbit del vell Pla Estratègic de BCN 



TESI 15:  El Vallès és la nova dimensió productiva 

   de Barcelona 

- L’escala 5 milions és clau en termes regionals i de país 

 

- Cal associar el fet productiu-manufacturer a la marca Barcelona 
 Formar part de la marca Barcelona / integrar el fet productiu en ella. 

 

- Cal reconèixer el Vallès per identificar la major concentració 

productiva del sud d'Europa i com espai específic a Catalunya 
 La dimensió social a escala del Vallès: formació professional. 

 

- Cal la institucionalització del Vallès: Àrea Vallès. 

 Simplificació administrativa, entitats supramunicipals més fortes. 

 El Vallès mereix sortir de les tenebres exteriors metropolitanes. 
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