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Presentació 
 

 
Aquest informe dóna una visió del que està passant al món. Fets que una gran metròpolis com Barcelona 

ha de conèixer per tal d‟aprofitar les oportunitats que hi pugui haver i evitar o reduir-ne els possibles 

riscos. 

 

És, per tant, una eina d‟un gran valor per a l‟oficina encarregada de la planificació estratègica, que ha de 

saber copsar, en tot moment, les onades de canvi; que són el marc en què el Pla es mou. 

 

Aquest, per tant, no és ni vol ser un informe de prospectiva. Els escenaris i els objectius ja es van 

plantejar al seu dia en el pla Visió 2020, que ara s‟implanta amb els corresponents projectes que ens 

proposa la Comissió Estratègica del pla. 

 

En un món canviant com el nostre es produeixen una infinitat de tendències, unes més evidents que 

altres. Per tant, la perspectiva i la visió dels autors de l‟informe és una dada que cal tenir present. 

 

En aquest cas, les autores són dues professionals joves i amb una notable preparació. Vull remarcar 

aquest adjectiu perquè les seves aportacions responen,  penso, a una visió que no necessàriament 

hauria de coincidir amb la d‟experts més experimentats. Aquest aspecte és positiu i, segurament, 

enriquidor. 

 

Espero que la lectura us sigui profitosa, alhora que interessant. Per l‟equip del Pla ha estat una 

experiència de treball enriquidora. 

 

Vull agrair les aportacions de totes aquelles persones que han col·laborat amb les seves idees i 

suggeriments al llarg de les nombroses entrevistes que les autores han mantingut. D‟una manera molt 

especial, el nostre agraïment al Dr. Andrés Rodríguez-Pose, professor de la London School of 

Economics, que amb una extraordinària sensibilitat i sentit comú ens ha ajudat, en tot moment, en la 

preparació i elaboració final. 

 

Espero, finalment, que amb la base d‟aquest informe –amb les seves idees, que són moltes– es puguin  

celebrar debats i sessions específiques de treball que contribueixin a enriquir tot allò que les autores 

emmarquen en el concepte de “la ciutat que aprèn”. 

 

 

 

 

Francesc Santacana i Martorell 

Coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
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Preàmbul 

 
El mes de febrer de 1992 Barcelona estava a la cresta de l‟onada. Després d‟uns anys frenètics, la ciutat 

s‟havia transformat, s‟havia obert al mar i estava a punt de celebrar uns jocs olímpics que marcarien la 

seva imatge fins a l‟actualitat. Barcelona es considerava una ciutat ideal per fer-hi negocis i per molts era 

la ciutat amb una qualitat de vida més bona. Barcelona era la ciutat de referència en un món en què 

només comptaven Europa, Amèrica del Nord i el Japó. 

 

Ara bé, no podem oblidar que el febrer de 1992 els telèfons mòbils tenien la dimensió d‟un maó, Internet 

era poc més que una joguina per a uns pocs científics i la idea de comprar a través d‟un ordinador o de 

les xarxes socials era una entelèquia. El febrer de 1992 la Xina i l‟Índia tot just iniciaven la seva obertura 

a l‟economia mundial, l‟Europa central i oriental encara es llepava les ferides de més de quatre dècades 

de socialisme real, Amèrica Llatina no aconseguia emergir de la crisi pel deute i Àfrica era considerada 

com un cas perdut.  

 

Vint anys llargs han passat des d‟aquell llunyà 1992 i els telèfons mòbils avui són telèfons intel·ligents 

(smartphones), Internet i les xarxes socials han revolucionat les nostres vides i, sobretot, la resta del món 

compta. No només la Xina i l‟Índia han esdevingut actors clau per a l‟economia mundial, sinó que també 

la resta d‟Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica s‟han incorporat, amb més o menys força, al procés de 

globalització.  

 

El febrer de 2012 Barcelona continua sent una ciutat amb molt bona qualitat de vida, però la seva onada 

s‟ha difuminat en un mar com més va, més embravit. Segons citypopulation.de, un dels principals llocs 

de seguiment de les aglomeracions urbanes a escala mundial, l‟any 2012 Barcelona i la seva àrea 

d‟influència, amb 4,55 milions d‟habitants, representa la vuitanta-una aglomeració del món, just darrere 

d‟Abidjan, a la Costa d‟Ivori, o Shantou, a la Xina, i per davant de Harbin, a la Xina, o Nairobi, a Kènia. 

Només a la Xina hi ha tretze aglomeracions de dimensions més grans que Barcelona, i a l‟Índia unes 

altres nou. I el problema per a Barcelona és que aquestes ciutats no només són aglomeracions de 

població. Noms com Shenzhen, Wuhan, Shenyang, Chengdu, Chongqing o Xian, a la Xina, segurament 

sonen estranys per a molts barcelonins, i molt pocs saben localitzar Madràs, Bangalore, Hyderabad o 

Ahmadabad a un mapa. Tanmateix, totes aquestes ciutats ara mateix estan en el seu moment àlgid. 

Shenzhen, per exemple, que no fa ni trenta anys només era un poblet de la província de Guangdong, ara 

té gairebé 10 milions d‟habitants i es considera el taller del món. I la competència no es limita a la 

producció de manufactures. Ciutats com Bangalore o Hyderabad, a l‟Índia, o Tianjin o Wuhan, a la Xina, 

per no parlar d‟aglomeracions més grans com Delhi o Bombai, o Pequín i Xangai, són avui dia sens 

dubte importants pols d‟atracció de talent i capital. Aquests dos aspectes, talent i capital, determinen i 

determinaran la prosperitat futura de les ciutats i la sostenibilitat de la seva qualitat de vida i el seu model 

de benestar.  

 

A més de les ciutats xineses i índies cada cop hi ha més ciutats emergents al món que estan guanyant 

terreny a Barcelona i a la resta de ciutats europees. Fins i tot a Europa, Barcelona cada vegada es veu 

més com una ciutat que està perdent terreny. Un informe de fa poc del Centre de Globalització i Ciutats 

Globals de la Universitat de Loughborough, un dels centres principals per a l‟estudi de les aglomeracions 

mundials, situava Barcelona al mateix nivell que Bucarest i Kiev, i per sota de Budapest, Lisboa, Ginebra, 

Varsòvia o Viena, entre moltes d‟altres, en les estratègies de les empreses de producció avançada de 

serveis. 
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Així, doncs, Barcelona s‟enfronta al repte de trobar una altra onada. Una onada que, primer, la desperti 

del relatiu sopor en què s‟ha sumit les dues dècades últimes i que, després, li doni l‟impuls necessari per 

obrir-se a un món que és totalment diferent del de 1992. Un impuls que faci que es deixi de mirar al mirall 

de 1992, al de Madrid o al d‟altres ciutats europees, i la situï de ple en la competència global per 

coneixement, capital humà i inversió. Competir amb Madrid o Milà en futbol està bé; obsessionar-se per 

aquesta mena de competència en aspectes socioeconòmics és contraproduent, particularment en un 

món en què els reptes als quals s‟enfronten les ciutats europees de mida similar a la de Barcelona són 

pràcticament idèntics i en el qual, atesa la crisi que pateix la majoria d‟Europa, és difícil que les solucions 

vinguin d‟altres parts del continent. 

 

Cal, per tant, obrir-se a les noves tendències mundials, acceptar-les i utilitzar-les per repensar Barcelona. 

És en aquest àmbit de reflexió que s‟emmarca l‟informe Les tendències mundials i els seus impactes a 

les grans metròpolis, comissionat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i elaborat per Isabel 

Carreras Baquer i Anna Puiggròs, al qual jo he tingut el plaer d‟aportar el meu granet de sorra.  

 

En aquest informe es presenten les tendències de canvi actuals en l‟àmbit mundial i els reptes de futur 

que haurà d‟afrontar Barcelona, reptes que impliquen una aposta més gran pel coneixement i el capital 

humà, per la tecnologia i els models d‟innovació integrada, per la qualitat com a sinònim de sostenibilitat i 

per la millora de la governança. Són reptes interdependents –sense una aposta clara pel coneixement i 

el talent no es millora la qualitat de vida i sense una bona qualitat de vida no es genera o s‟atrau més 

coneixement i talent– que Barcelona ha d‟assumir si no vol perdre el seu lloc al món.  

 

L‟informe és, sobretot, una crida a l‟acció: si Barcelona vol continua sent la Barcelona que coneixem i 

estimem, si vol mantenir la seva qualitat de vida i el seu nivell, ha d‟actuar com el príncep de Salina al 

Gattopardo, perquè «si volem que tot continuï com està, cal que tot canviï». La inacció només conduiria 

al declivi i a la irrellevància, a morir a la riba del mar com una onada que va trencar ja fa temps. 

 

 

 

Andrés Rodríguez-Pose 

London School of Economics i IMDEA Ciències Socials   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Resum executiu 
 

Aquest informe, impulsat i dirigit pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona amb la supervisió d‟Andrés 

Rodríguez-Pose, posa en relleu les principals tendències socioeconòmiques globals que impacten a les 

metròpolis. L‟informe s‟ha elaborat a través de l‟observació atenta de les discussions que s‟estan duent a 

terme tant en l‟àmbit acadèmic, com en l‟àmbit institucional, social, empresarial i periodístic. Dins 

d‟aquest marc, l‟informe es divideix en dos blocs: un primer bloc on es discuteixen les tendències que 

estan canviant l‟estructura i el rol de les metròpolis en l‟actualitat, i un segon bloc on s‟exposen les 

tendències diferencials que impulsaran les metròpolis en un futur pròxim.  

Davant les amenaces i les oportunitats que aquestes presenten, s‟entén que el futur passa per 

estratègies de planejament i de creixement transversals que integrin disciplines i dinamitzin els múltiples 

agents urbans, per obtenir un millor nivell d‟eficiència del llegat infraestructural, social i institucional, entre 

d‟altres. Estratègies que apostin per enriquir, en primera instància, el substrat humà que constitueix la 

ciutat i afegeix valor a tots els elements d‟un territori. Per tant, les possibilitats i oportunitats que 

s‟ofereixin als seus ciutadans, ja sigui a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona o a qualsevol lloc del planeta, 

seran determinants per fer front a possibles períodes de decreixement d‟una ciutat. És el moment de 

passar de smart cities a smart citizens.  

 

En el decurs de l‟estudi s‟han identificat les següents tendències: 

 

PART 1: TENDÈNCIES DE CANVI ACTUALS 

 

1. L’explosió de la metròpolis 

 El món continuarà aglomerant-se. Sorgiran noves ciutats i moltes aglomeracions urbanes joves 

s‟estabilitzaran i esdevindran més competitives.  

 Les aglomeracions urbanes seran la clau de volta del futur socioeconòmic global. Emergiran noves 

conformacions territorials. 

 La mida i la densitat d‟aquestes urbs seran essencials per predir el seu èxit econòmic. 

 Les connexions internacionals, les pipelines, catalitzaran processos de creixement socioeconòmic. 

 El buzz local i el territori agafaran protagonisme i dinamitzaran la base econòmica local.  

 Les tendències d‟implosió i regressió urbana no s‟aturen, caldrà prevenir-les.  

 

2. De l’urbs urbanitzada a la civitas planejada 

 La urbanització augmenta globalment, el món serà clarament urbà. 

 Les ciutats mitjanes i petites guanyen importància i es consideren elements clau per a un 

desenvolupament cohesionat i sostenible. 

 Les megaciutats representaran els reptes urbans del segle XXI més importants.  

 La suburbanització es consolida com a tendència de masses. La seva expansió continuarà generant 

una forta fragmentació social i espacial. 

 El gir cap al planejament urbà integrat marcarà l‟èxit de les polítiques urbanes tant als països 

desenvolupats com als països en vies de desenvolupament.    

 

3. Geopolítica i noves rutes de la seda 

 La geopolítica marca el futur. La variable distància (física, cultural, social, institucional i cultural) 

agafa rellevància com a element d‟anàlisi i aporta un grau superior de realisme a la idea de 

globalització. 

 El món es reequilibra i el capital es mou cap a nous territoris desplaçant el centre de gravetat 

econòmic a les metròpolis i megaregions emergents d‟Orient.  

 Apareixen noves rutes comercials lligades a aquells centres portuaris o aeroportuaris capaços 

d‟oferir preus competitius i connectar economies potents orientades a l‟exportació. 
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 Les economies emergents fan acte de presència, alhora que entren al mercat global nous territoris, 

anomenats mercats frontera. 

 Es plantegen noves vies de finançament i d‟anàlisi per incrementar l‟eficiència de qualsevol línia 

d‟actuació metropolitana. 

 

PART 2: TENDÈNCIES DIFERENCIALS DE FUTUR 

 

4. Coneixement i capital humà: les bases del futur 

 El capital humà desencadenarà potencial de creixement a les ciutats d‟Occident. Ha arribat l‟hora de 

l‟economia del coneixement. 

 El grau d‟obertura i de diversitat d‟oportunitats d‟una ciutat dependrà  del seu substrat de capital 

humà. 

 Aquelles ciutats  que siguin prou enginyoses per adaptar-se i reinventar-se seran les que floriran 

socioeconòmicament. 

 Vivim un procés de fuga de cervells que es pot invertir a mitjà termini si les metròpolis pugen al tren 

del coneixement. 

 El concepte smart es vincularà fortament a l‟economia del coneixement per no caure en la paradoxa 

de generar “ciutadans estúpids” en lloc de “ciutats intel·ligents”. 

 

5. Tecnologia i models d’innovació integrada 

 El factor tecnològic continuarà accentuant i modificant els processos d‟aglomeració. 

 La tecnologia permet predir una nova revolució industrial i amenaça les economies d‟escala. 

Apareixeran noves indústries i nous models de negoci. 

 Els núvols de connexió virtual vinculats a la ciutat obriran portes a múltiples processos d‟innovació. 

 La tecnologia afavorirà l‟apoderament del ciutadà donant-li més graus de llibertat i major capacitat 

d‟influència.  

 La innovació serà vista des d‟una perspectiva que integri factors més enllà de la inversió en I+D. 

 Els filtres socials marcaran la capacitat innovadora de les metròpolis.  

 

6. La qualitat, sinònim de sostenibilitat 

 La qualitat de vida serà l‟element diferencial de les ciutats a l‟hora de competir per atraure capital 

humà. 

 El desenvolupament local no s‟entendrà sense un concepte de sostenibilitat integral que agrupi 

visions socioeconòmiques i ambientals.  

 Les ciutats europees seran les més ben posicionades en la cursa per assolir els nivells de qualitat de 

vida més alts.  

 Els models urbans de sostenibilitat ambiental buscaran superar els reptes referents al canvi climàtic 

aplicant, principalment, mesures de reducció i eficiència energètica.  

 La sostenibilitat social s‟equipararà en importància a la sostenibilitat ambiental.  

 

7. Governança, l’àgora de creixement del futur 

 La governança metropolitana s‟haurà d‟enfocar en clau de resiliència urbana. 

 El models de treball urbà implicaran més cooperació, més participació i menys competència. 

 S‟apostarà per un model en xarxa horitzontal en detriment de models lineals i verticals. 

 Les xarxes socials afavoriran la participació de tots els agents urbans i la seva capacitat d‟actuació 

conjunta serà el motor de canvi. 

 La valoració de tots els coneixements diferencials que aporta un col·lectiu permetrà aplicar mesures 

més eficients i més perdurables en el temps.  
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1. L’explosió de la metròpolis, muntanyes en creixement 
 

Les aglomeracions del planeta evolucionen socioeconòmicament parlant. El món obre les portes a nous 

protagonistes urbans i deixa enrere antics sistemes econòmics. En aquest marc, destaquem les 

següents tendències: 

 

 

 El món continuarà aglomerant-se [serà muntanyós]. Sorgiran noves ciutats [hi haurà més pics] 

i moltes aglomeracions urbanes joves s’estabilitzaran i esdevindran més competitives.  

 

 Les aglomeracions urbanes seran la clau de volta del futur socioeconòmic global. Emergiran 

noves conformacions territorials. 

 

 La mida, la densitat de les urbs i la distància entre elles serà clau per predir-ne l’èxit econòmic. 

 

 Les connexions internacionals, les pipelines, permetran que els cims siguin més alts. 

 

 El buzz, o dinàmica local, i el territori, agafaran protagonisme i permetran que aquestes 

muntanyes siguin més competitives. 

 

 Les tendències d’implosió i regressió urbana no s’aturen. Caldrà prevenir-les, però se’n poden 

extreure bones lliçons. 

 

 

 

Ja fa temps que es parla de l‟avantatge que implica l‟aglomeració econòmica i de com aquesta ha portat 

a la creació d‟un món muntanyós representat per grans conurbacions urbanes. “Mountains in a flat world”, 

publicat per Rodríguez-Pose i Crescenzi (2008), remarcava aquesta idea, posant en dubte el famós The 

world is flat de Friedman (2005). Recentment, el Banc Mundial també ha anunciat que “the world is not 

flat” i ha dedicat un informe sencer a l‟anàlisi d‟aquesta tendència que es titula Reshaping Economic 

Geography (WB, 2009). El document del Banc Mundial analitza com els processos de desenvolupament 

econòmic van lligats als processos d‟aglomeració i concentració d‟activitat a zones específiques del 

planeta. Aquest fet ja es detecta amb força a totes les economies emergents, ja que les taxes de 

creixement mitjà de població urbana a Europa són inferiors a l‟1,2%, però a la resta del món arriben al 

3,5%  entre el 2000 i el 2010 (WB, 2011). El Banc Mundial també remarca que les economies d‟escala es 

veuen afavorides per la densitat que aporten les aglomeracions urbanes –cosa que es tradueix en un 

increment de la productivitat–, però els seus beneficis es veuen atenuats per la distància (WB, 2009:135). 

Aquest últim fet el discuteixen Leamer i Storper (2001) quan parlen de la força gravitacional que existeix 

entre dues economies. Segons ells, a major distància, menor intensitat d‟intercanvi comercial i, per tant, 

menors economies d‟escala possibles. En definitiva, segons el Banc Mundial, la mida de les urbs, la 

distància entre elles i la seva densitat importen a l’hora de predir-ne l’èxit econòmic futur.  

 

Vist això, en aquest capítol argumentem que la tendència provoca un canvi en el paisatge urbà global i 

un canvi en el rol d‟aquesta creixent aglomeració econòmica. També es discuteixen les forces que 

catalitzaran aquest canvi: el buzz i les pipelines i, finalment, s‟analitzen algunes tendències de 

decreixement urbà que poden desequilibrar el desenvolupament d‟un territori fent-li perdre rellevància 

econòmica i demogràfica. Tot plegat comporta amenaces i oportunitats per a Barcelona.   
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Noves conformacions, nous pics i més pes econòmic 

 

Pel que fa al paisatge urbà global, el món veurà néixer més pics, és a dir, veurà néixer noves ciutats 

i noves conformacions urbanes, tal com confirmen els gràfics 1 i 2  que es mostren a continuació. El 

McKinsey Global Institute (2011) corrobora la tendència concretant que cap al 2025 apareixeran 136 

noves ciutats (totes elles en economies emergents), de les quals 100 seran a la Xina, i continua dient 

que “en aquest nou paisatge de poder econòmic, Xangai i Pequín sobrepassaran Los Angeles i París, i 

Delhi i Bangkok sobrepassaran Detroit i Barcelona” (MGI, 2011:28). El món, doncs, continuarà 

aglomerant-se. La història sembla demostrar que alts graus d‟urbanització, de mobilitat i d‟integració 

econòmica acceleren el desenvolupament; per tant, el Banc Mundial recomana que aquesta tendència 

s‟impulsi a altres zones del planeta per tal de promoure‟n el creixement.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Emergència de nous pics, aglomeracions urbanes superiors a 10 M d‟habitants (elaboració pròpia segons dades de l‟ONU) 

 

El gràfic 1 mostra l‟emergència d‟aglomeracions urbanes de més de 10 milions d‟habitants. N‟hi havia 16 

el 2000, 21 el 2010, i n‟hi haurà 29 el 2025. De nou, el nombre de pics més poblats s‟acumularan a 

Amèrica Central i del Sud i, sobretot, a l‟Àsia. L‟Àfrica anirà in crescendo, en canvi Europa i Amèrica del 

Nord mostren molt poca variació al llarg dels anys. L‟urbs més poblada del planeta és i serà Tòquio, amb 

34, 36 i 37 milions d‟habitants respectivament. A Europa, destaquen Moscou el 2000, i París a partir del 

2010. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Emergència de nous pics, el repte de Barcelona augmenta (elaboració pròpia segons dades de l‟ONU) 
 

Aquest gràfic situa la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) a l‟inici de cada barra i quantifica el 

nombre d‟aglomeracions urbanes que hi havia al món per sobre de la dimensió de la RMB en nombre 

d‟habitants els anys 2000 i 2010, i quantes n‟hi haurà el 2025 segons prediccions de l‟ONU. Queda clar 

que el nombre de pics s‟incrementa notablement i que, a més, ho farà de forma destacada a l‟Àfrica i a 

l‟Àsia. En canvi, a Europa el nombre de pics tendeix a disminuir passant de 5 (Moscou, París, Londres, 

Madrid, Sant Petersburg) a 4 (Moscou, París, Londres i Madrid). La RMB s‟enfronta a un repte cada cop 

més gran: el 2000 hi havia 49 aglomeracions urbanes més poblades, el 2010, 52 i el 2025, 67. 

 

 

En relació amb el rol dels territoris urbanitzats, les aglomeracions urbanes ja no seran un element més 

d‟una economia, sinó la clau de volta del futur socioeconòmic global (Katz, 2011). Segons la 

Brookings Institution (2012) “a quasi cada regió del món, les àrees metropolitanes han estat 

responsables de percentatges desproporcionats de creixement nacional en termes de producció i 

d‟ocupació”. De fet, tal com apunta UN-Habitat (2010:55), “la recerca recent indica que les 40 

megaregions més grans cobreixen una fracció molt petita del planeta i acullen menys del 18% de la 

població mundial, tot i que suposen el 66% de l‟activitat econòmica global i un 85% de la innovació 

científica i tecnològica [...]; aquestes noves configuracions urbanes –ciutats en clústers, corredors o 

regions– estan esdevenint els nous motors de les economies globals i regionals”. A més, la mida i la 
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densitat seguiran sent factors importants per al creixement d‟aquestes muntanyes i per al seu canvi 

de rol com a motors econòmics globals, però, com a contrapartida, densitats excessives portaran 

associades nombroses externalitats negatives a les quals caldrà fer front amb polítiques d‟urbanització 

intel·ligents (WB, 2009). A més, moltes urbs guanyaran protagonisme, estabilitzaran la seva influència, 

es construiran una reputació i seran capaces de renovar-se per continuar sent capdavanteres. Xangai 

podria ser-ne un exemple. 

 

Ara bé, segons Glaeser (2011:2), “the world isn‟t flat, it‟s paved” i, de fet, queda clar que l‟ésser humà 

mostra una preferència per viure en  llocs pavimentats (The Economist, 2011). Però quines formes 

adopten aquestes noves configuracions urbanes “pavimentades” de les quals parla UN-Habitat? Segons 

Florida, Gulden i Mellader (2007) o Trullén, Galletto, Boix i Marull (2010) ja es pot parlar amb fermesa de 

l’emergència de noves configuracions urbanes. Ja sigui a través d‟estudis lumínics o d‟observacions 

per satèl·lit, queden confirmades tipologies d‟aglomeracions diferents que ara reclamen l‟atenció per la 

seva nova dimensió. La importància d‟aquest fet rau en la capacitat que aquestes noves conformacions 

poden tenir per influir, distorsionar o canviar el funcionament socioeconòmic d‟un territori canviant les 

dinàmiques dels mercats de treball, de lleure, de l‟habitatge, etc. La metròpolis, efectivament, travessa un 

període d‟explosió que afecta vastes extensions de territori i població.  

 

Basant-nos en UN-Habitat (2010), Florida et al. (2008) i Trullén et al. (2010) destacarem tres 

conformacions emergents:  

 

1. Megaregions. Clústers urbans policèntrics rodejats d‟extensions territorials de baixa densitat que 

conformen una unitat econòmica natural. Esdevenen una realitat en la mesura que convergeixen 

amb altres fenòmens com per exemple un creixement demogràfic superior al creixement estatal, alta 

concentració de població, gran capacitat econòmica, gran capacitat innovadora, grans mercats i alta 

concentració de capital humà. De fet, segons Florida et al. (2007:5) “...a mega-region is a polycentric 

agglomeration of cities and their lower-density hinterlands. It represents the new, natural economic 

unit that emerges as metropolitan regions not only grow upward and become denser but grow 

outward and into one another. Just as a city is not simply a large neighbourhood, a mega-region is 

not simply a large city – it is an “emergent” entity with characteristics that are qualitatively different 

from those of its constituent cities.”  

 

2. Corredors urbans. Destaquen com a estructures lineals associades a línies de transport i per tant 

estretament vinculades a fenòmens de creixement econòmic. Aquest fenomen impacta en el 

desenvolupament de nous negocis i mercats immobiliaris per allà on passa, creant noves formes 

d‟interdependència i promovent creixement econòmic regional molt extrem i concentrat versus una 

tipologia més difusa de desenvolupament territorial.  

 

3. Ciutats regió. Les ciutats regió, en canvi, propulsades per les economies d‟aglomeració, defineixen 

aquelles conformacions que, partint d‟una metròpolis, s‟estenen pel territori fagocitant ciutats menors 

i incorporant zones rurals.  

 
Aquestes noves conformacions corroboren l‟explosió que patirà la metròpolis i permeten intuir com el seu 

pes econòmic creixerà, alhora que ho fa la seva petjada territorial. Una notícia recent de The Guardian 

(2010), fa referència a aquesta tendència parlant de les “ciutats infinites” (endless cities o never-ending 

cities). Les “ciutats infinites” són aglomeracions urbanes que ocuparan centenars de quilòmetres 

d’un territori en ambdues direccions i acolliran més de 100 milions de persones. A poc a poc, el 

món s‟aproxima a nous escenaris que sobrepassen fronteres i conformen noves estructures 

socioeconòmiques i físiques que requereixen noves eines d‟actuació política i de govern. 
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Figura 3. Comparativa a escala entre diferents conformacions urbanes (elaboració pròpia segons Google Earth, Idescat (2008),  
Ajuntament de Barcelona (2011), PWC (2009), UN-Habitat (2010), Oizumi (2011) i The Guardian (2010)) 

 

 

Buzz i territori, les muntanyes seran més dinàmiques 

 

Tenint en compte les tendències anunciades anteriorment es pot intuir que les ciutats més dinàmiques 

seran les més productives. Aquest fet es posa de manifest quan s‟analitza la importància que té el local 

buzz o “soroll local” per al creixement econòmic d‟una ciutat, tal com el defineixen Bathelt et al. (2004:38):  

“El buzz fa referència a l‟ecologia de comunicació d‟informació creada per contactes cara a cara, 

colocalització de persones i empreses dins la mateixa regió [on] els actors constitueixen i es beneficien 

contínuament de la difusió d‟informació [...] simplement „sent allà‟.” 

 

El buzz, doncs, consisteix en aquella xarxa de comunicació que permet l’intercanvi d’informació 

entre agents econòmics, dinamitzant així el teixit productiu. Ara bé, parlant en clau de tendència, la 

dinàmica interna o buzz agafa força a causa de la importància que té per als responsables públics 

elaborar polítiques que capitalitzin en els recursos més pròxims. Diversos sotracs econòmics han 

evidenciat que cal organitzar els recursos disponibles localment per tal d‟assolir un desenvolupament 

socioeconòmic real i profund. Podem afirmar, doncs, que les ciutats incrementen la seva dinàmica 

interna i requereixen una major organització per incorporar amb més facilitat qualsevol inversió 

encaminada a promocionar innovació i, en definitiva, creixement econòmic. Això implica l‟alineació 

d‟agents econòmics i la coordinació de diferents sectors per tal que els intercanvis d‟informació 

s‟esdevinguin amb facilitat i perquè els canals de comunicació romanguin sempre oberts. Per tant, no 

queda tan clar que el buzz funcioni simplement per generació espontània, per pura colocalització o 

proximitat geogràfica com anuncia Bathelt. De fet, la tendència indica que no només serà important ser 

pròxims geogràficament parlant, sinó que, per tal de promoure el buzz i prosperar, caldrà ser pròxims 

cognitivament, socialment, institucionalment i organitzativament. La creació recent de nous ens 

administratius (com l‟AMB) ho demostra, ja que posa en relleu l‟esforç d‟aproximar la realitat de 

l‟administració i la realitat del territori. Caldrà doncs que hi hagi una proximitat en moltes esferes per tal 

que l‟activitat fructifiqui i, a més, caldrà calibrar aquestes proximitats de manera que no esdevinguin ni 

massa exigents, ni massa laxes (Boschma, 2005). De fet, el buzz local no sempre funciona com cal. Es 

poden donar situacions en les quals la transmissió d‟informació es veu bloquejada per manca de 

confiança entre diferents agents, o en altres ocasions s‟entra en un procés repetitiu en el qual la 

informació és sempre la mateixa, les discussions similars i les solucions esdevenen obsoletes (Bathelt et 

al., 2004). El buzz és, doncs, un factor de creixement que cal saber aplicar en la justa mesura. 
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A tot això, però, podem afegir-hi una altra tendència que va de la mà del buzz local: l’emergència del 

territori. Partint de les afirmacions fetes per Trullén (23-11-2011), podem argumentar que serà justament 

aquest territori el que donarà un avantatge comparatiu absolut a una regió. Per tal d‟explicar-ho, Trullén 

fa ús del model de Solow.
1
 En aquest escenari, el territori esdevé una constant que s‟incorpora al model 

de la mateixa manera que ho fa la tecnologia, impactant directament en el creixement d‟una economia. 

De fet, es confirma l‟argument quan es pensa en termes d‟organització industrial i es diu que “hi ha 

rendiments creixents associats no a la grandària de l‟empresa sinó a la forma amb què l‟empresa es 

localitza en el territori”  (Trullén et al., 2010:54). Per tant, com més pensat i planejat sigui aquest territori, 

més aportarà al creixement econòmic total. Efectivament, Trullén continua dient que “..en l‟economia 

actual no competeixen tant les empreses entre elles sinó els territoris”, deixant clar que un territori ben 

governat, ben gestionat i ben capitalitzat aportarà la punta necessària per dinamitzar els cims i les bases 

d‟aquestes muntanyes. S‟intueix doncs que els territoris es podrien assimilar a una empresa en el seu 

model de gestió, ja que les decisions que els condicionen tenen un substrat de pensament empresarial 

(salvant les distàncies, que segons alguns són massa grans). En resum, seran aquelles ciutats capaces 

d‟engranar millor la seva dinàmica interna i el seu territori les que triomfaran socioeconòmicament. 

 

 

Pipelines, els cims seran més alts 

 

Tot i això, queda clar que anem cap a un món més interdependent i globalitzat. La crisi actual i les seves 

ramificacions han posat de manifest canals que interconnecten totes les economies del planeta. Queda 

doncs confirmat que els agents econòmics i socials de les metròpolis transiten aquestes connexions 

internacionals enriquint el propi teixit productiu local gràcies a l‟intercanvi d‟informació.  Bathelt et al. 

(2004:40) fan referència a les “xarxes socials d‟innovació interregionals” o als “links extralocals” que són 

els responsables de generar creixement. Són les anomenades pipelines, és a dir, aquells “canals 

utilitzats per establir interaccions en la distància” que marquen el camí cap a la creació de valor afegit i, 

per tant, de l‟aparició de cims més alts. Un exemple seria el que explica Saxenian (2006) quan parla dels 

beneficis que aporten els immigrants altament formats que es desplacen de l‟Índia cap a Silicon Valley i 

viceversa. Aquests agents portadors de coneixement i capital intel·lectual han esdevingut vincles 

fonamentals per dinamitzar el teixit emprenedor a les seves ciutats d‟origen: 

 

Actualment, comunitats d‟enginyers immigrants educats als EUA transfereixen de manera rutinària 

informació actualitzada i know-how per ajudar les seves economies d‟origen a participar a la revolució 

de les TIC. Capitalitzant en la seva experiència i en el suport de xarxes professionals, aquests nous 

argonautes poden identificar ràpidament noves oportunitats de mercat prometedores, trobar capital, 

construir equips de gestió, i establir associacions amb productors especialitzats situats a gran 

distància. (Saxenian, 2006:5)  

 

Com han destacat Trullén et al. (2010:55), també es podria dir que aquesta tendència cap a la connexió 

de caire internacional afavoreix les economies de xarxa, o sigui “economies que aconsegueixen fer 

sorgir avantatges derivats de la localització en ciutats o espais no contigus”. Malgrat tot, les pipelines, a 

diferència del buzz local, requereixen establir sistemes conscients i premeditats per tal que surtin a la 

llum. Segons Bathelt et al. (2004:41), “construir-les treu temps i implica costos”. A més, la incapacitat de 

difondre els beneficis econòmics que arriben a través de les pipelines al territori subjacent pot portar cap 

a un futur on la ciutat s‟eleva del seu context local quedant totalment desconnectada de la realitat 

imperant, tot creant una economia fictícia, una bombolla o una segmentació territorial. Efectivament, s‟ha 

observat que aquests processos poden portar a realçar la importància dels Central Business Districts 

urbans descuidant la resta del territori que el sustenta i imposant les “economies d’arxipèlag”, tal com 

anunciava Peter Veltz el 1996. O sigui, “un món on les connexions entre ciutats amb funcions i poders 

                                                 
1
 Y=A f(K·L) ; on Y es la producció, A una constant que depèn del nivell de tecnologia, K el capital total i L el treball total 
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relativament similars dins l‟economia mundial estan altament desenvolupades, sense tenir en compte la 

distància, fins al punt de desconnectar-se més i més dels seu context nacional i regional” (Rodríguez-

Pose & Crescenzi, 2008). 

 

Peter Taylor i l‟equip de Globalization and World Cities Research Network,
2
 per tal d‟entendre millor els 

processos de globalització i d’interconnexió entre ciutats, estudien quins patrons de globalització 

segueixen 175 empreses de producció de serveis avançats i com aquestes connexions permeten 

agregar 138 ciutats del planeta creant regions i connexions extraregionals amb denominadors comuns 

propis. Aquests estudis de regionalització també permeten avaluar el grau d‟interconnexió de ciutats i 

territoris, i com a conseqüència, evidencien l‟existència o no de pipelines. En l‟últim estudi de Taylor et al. 

(2011) resulta interessant veure la situació actual d‟Europa i en concret la situació de Barcelona. La 

capital catalana mostra menys grau d‟interconnexió que Madrid i Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrelacions 

 

Dit això, cal destacar que l‟increment de buzz local i de pipelines internacionals com a forces capaces de 

fer que els pics d‟aglomeració urbana siguin més alts i més dinàmics no va per separat. Les pipelines 

faciliten el buzz o dinàmica local i, alhora, el dinamisme local ajuda a trobar noves pipelines i permet, així, 

crear una espiral virtuosa de creixement socioeconòmic (Bathelt et al. 2004). Per tant, les pipelines i el 

buzz es reforcen mútuament i eviten caure en fenòmens de segmentació territorial o lock-in, o sigui, 

situacions d‟aïllament per excés de pipelines, o de tancament per excés de buzz de poca qualitat. 

Aquestes circumstàncies poden portar una aglomeració urbana a ser incapaç d‟interaccionar amb el 

territori subjacent per aïllament, o a bloquejar-ne l‟economia a causa de la impossibilitat d‟accedir a 

                                                 
2
 http://www.lboro.ac.uk/gawc/ 

Figura 4. Representació del concepte de buzz i 
pipeline 
 

S‟observa la idea de dinamisme 

socioeconòmic que aporten el buzz i 

les pipelines dins l‟urbs i entre diferents 

aglomeracions urbanes i els riscos de 

declivi  si no s‟exploten.  
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mercats nous, més grans o més innovadors i, per tant, a caure en una situació d‟estancament. En 

definitiva, podríem resumir-ho de la següent manera: 

 

 

1·BUZZ + 0· PIPELINES = TANCAMENT 

0·BUZZ + 1· PIPELINES = SEGMENTACIÓ TERRITORIAL 

1·BUZZ + 1· PIPELINES = ALT POTENCIAL INNOVADOR I DE CREIXEMENT 

 

Taula 1. Riscos i potencialitats del buzz i les pipelines  (elaboració pròpia a partir de conceptes de Bathelt (2004)) 

 

 

Shrinking cities i les tendències d’implosió urbana 

 

Ara bé, arreu del planeta no tot són històries d‟èxit. No podem oblidar que en tots els temps i èpoques, 

grans imperis han caigut i grans ciutats han desaparegut. En el món del futur la història es repetirà i ja es 

va notant en alguns assentaments del planeta.  

 

Trobem ciutats que no són capaces ni de connectar localment ni internacionalment i que com a 

conseqüència perden llocs de treball, perden qualitat de vida, perden oportunitats i en definitiva acaben 

perdent població i pes econòmic. Detroit, Cleveland, Glasgow, Belfast, Leipzig, Łodz, etc. són ciutats que 

en el decurs de pocs anys han vist la seva població reduïda a la meitat o poc més de la meitat: Detroit, 

en un 58% entre 1950 i 2008 (The Economist, 2011).  

 

Els riscos associats a aquesta tendència són reals i les forces d‟implosió són molt difícils d‟invertir, tal  

com insisteix el professor Glaeser a Triumph of the city (2011). Altres autors, però, consideren que el 

shrinkage o la contracció urbana és ja un fenomen en auge i que, per tant, cal veure‟l com una 

oportunitat d‟innovar: 

 

...atès el fet que el paisatge urbà està caracteritzat de manera creixent pel declivi i el decreixement, el 

planejament urbà com a disciplina hauria d‟imposar-se a l‟aversió d‟aquests termes i „recontextualitzar 

el declivi en una oportunitat: l‟oportunitat de trobar visions renovades per a les ciutats i explorar 

aproximacions noves per al seu creixement en un moment en què les ciutats ho necessiten 

desesperadament‟ (Hollander, Pallagst, Schwarz and Popper, 2009:5). (Van Soerland, 2010).  

 

De fet, Glaeser explica l‟exemple de Detroit deixant clar que la ciutat va passar de ser bressol per a gent 

altament qualificada amb un teixit emprenedor molt viu a ser ciutat d‟una sola indústria amb un paisatge 

homogeneïtzat de treballadors amb poca formació. A més, va caure en la trampa de voler recuperar 

impuls construint més oficines, zones esportives i xarxes de transport que morien abans de néixer per 

manca d‟usuaris (The Economist, 2011). Tot això no sona perillosament familiar? Glaeser avisa: 

 

…en última instància, la comesa d‟un govern urbà no és finançar edificis o línies de tren que no seran 

capaces de cobrir els seus propis costos, sinó tenir cura dels ciutadans de les seves ciutats. Un 

alcalde que pot educar millor els fills de les ciutats, de tal manera que puguin trobar oportunitats a 

l‟altre costat del globus, està triomfant, encara que la seva ciutat s‟estigui tornant més petita.  

(Glaeser, 2011:9) 
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Conclusió 

 

La tendència indica que els nuclis urbans augmentaran i que les urbs seran els motors econòmics d‟una 

economia globalitzada. Les forces tectòniques de desenvolupament territorial (buzz i pipelines) fan 

pensar que, per una banda, la interconnexió global farà créixer els cims urbans, que superaran la seva 

marca actual, i per l‟altra, la dinàmica local i territorial dinamitzarà la seva base i permetrà absorbir millor 

els inputs externs. A més, les pipelines faciliten el buzz o dinàmica local i, alhora, el dinamisme local 

ajuda a trobar noves pipelines, cosa que permet crear una espiral virtuosa de creixement socioeconòmic 

(Bathelt et al., 2004).  

 

Començàvem aquest capítol parlant de muntanyes en creixement i subratllàvem l‟explosió de la 

metròpolis ja que, a part de tot el que s‟ha dit, la seva àrea d‟influència augmenta i  la relació amb el 

territori varia. Aquests fets faran que les noves dinàmiques socioeconòmiques s‟estenguin pel territori 

reequilibrant les lògiques del mercat laboral urbà, del lleure de la ciutadania, de l‟habitatge i dels 

desplaçaments. Les ciutats creixeran i es transformaran, i si no s‟actua en conseqüència es corre el risc 

d‟entrar en declivi, perdre l‟oportunitat de competir entre els millors, però, sobretot, de perdre l‟ocasió de 

donar oportunitats reals als ciutadans que les habiten.  

 

 

Referències 

 

Ajuntament de Barcelona (2011) Barcelona in figures 2011. Ajuntament de Barcelona, Sector de 

Promoció Econòmica, http://www.bcn.cat/barcelonabusiness. 

Bathelt, H.; Malmberg, A.; Maskell, P.(2004) “Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and 

the process of knowledge creation”, Progress in Human Geography, vol. 28 (1): 31-56. 

Boschma, R. A. (2005) “Proximity and innovation: a critical assessment”, Regional Studies, vol. 39: 61-74. 

Brookings Institution (2012) “Global Metro Monitor 2011: volatility, growth and recovery”, Metropolitan 

Policy Program at The Brookings Institution, The Brookings Institution, 

http://www.brookings.edu/reports/2012/0118_global_metro_monitor.aspx. 

Florida, R.; Gulden, T.; Mellader, C. (2008) “The Rise of the Mega-Region”, Cambridge Journal of 

Regions, Economy and Society, vol.1:459–476 

Florida, R. (2002) The rise of the creative class, and how it‟s transforming work, leisure, community and 

everyday life. Basic Books, New York.  

Friedman, T. (2005) The world is flat. Farrar, Straus and Giroux, New York. 

Glaeser, E. (2011) Triumph of the city. Macmillan, London. 

Katz, B. (2011) “Global Cities: The Drivers of Economic Growth” a Up Front Blog, The Brookings 

Institution. http://www.brookings.edu/opinions/2011/1020_global_cities_katz.aspx.  

Krugman, P. (1991) Geography and Trade. MIT Press. 

Leamer, E.; Storper, M. (2001) “The economic geography of the internet age”, Journal of International 

Business Studies, vol. 32: 641-665. 

McKinsey Global Institute (2011) “Urban World: Mapping the Economic Power of Cities”, 
McKinsey&Company, www.mckinsey.com/mgi. 

Oizumi, Keiichiro (2011) “The Emergence of the Pearl River Delta Economic Zone, Challenges on the 

Path to Megaregion Status and Sustainable Growth”, Pacific Business and Industries, vol. XI (41): 

2-20. 

Putnam, R. (1993) Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton University Press, 

Princeton, NJ. 

PWC (2009) “Which are the largest city economies in the world and how might this change by 2025?” a 

PWC UK Economic Outlook 2009, Price Waterhouse Coopers, 

https://www.ukmediacentre.pwc.com/imagelibrary/downloadMedia.ashx?MediaDetailsID=1562 

http://www.brookings.edu/opinions/2011/1020_global_cities_katz.aspx


 19 

Rodríguez-Pose, A.; Crescenzi, R. (2008) “Mountains in a flat world: why proximity still matters for the 

location of economic activity”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, vol. 1: 1-18. 

Saxenian, A. (2006) The new argonauts: regional advantage in a global economy. Harvard University 

Press, Cambridge, MA. 

Storper, M.; Venables, A. J. (2004) “Buzz: face-to-face and the urban economy”, Journal of Economic 

Geography, vol. 4: 351-370. 

Taylor, P. J. ; Derudder, B.; Hoyler, M.; Ni, P. (2011) “New Regional Geographies of the World as 

Practised by Leading Advanced Producer Service Firms in 2010”, GaWC Research Bulletin 392. 

The Economist (2011) “Urban Life. A tale of many cities”. The Economist, vol. 398 (8720): 83-84. 

The Guardian (2010) “UN report: the world‟s biggest cities merging into „mega-regions‟”, Global 

Development, The Guardian, http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions.  

Trullén, J.; Galletto, V.; Boix, R.; Marull, J.; (2010) “La Catalunya futura: bases economico-territorials del 

nou model de desenvolupament. Ampliant l‟escala cap a la megaregió Barcelona-Lió”, Revista 

Econòmica de Catalunya núm. 62: 46-63. 

UN-Habitat (2010) The state of Asian cities 2010/11. UN-Habitat, Fukuoka, Japan.  

Van Soerland, L. (2010) “Urban Shrinkage On The Rise. Planning Post-Socialist Łódź – A Thinning 

Textopolis”, unpublished MSc Dissertation From The Department Of Geography And Environment 

From The London School Of Economics And Political Science. 

Veltz, P. (1996) Mondialisation, villes et territoires: L‟économie d‟archipel. PUF, Paris. 

World Bank (2009) World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. The World Bank, 

Washington. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions


 20 

 2. De l’urbs urbanitzada a la civitas pensada  

 

El creixement urbà marca els reptes de les ciutats contemporànies. L‟emergència de noves formes 

d‟urbanitzar fa que el planejament i la gestió urbana esdevinguin essencials.  El món, cada vegada més 

urbà, veu la necessitat de connectar el món físic amb el social, el cultural i l‟econòmic. El pas cap a la 

civitas ve marcat per les següents tendències: 

 

 La urbanització augmenta globalment, el món serà clarament urbà. 

 

 Les ciutats mitjanes i petites guanyen importància i es consideren elements clau per a un 

desenvolupament cohesionat i sostenible. 

 

 Les megaciutats representaran els reptes urbans del segle XXI més importants.  

 

 La suburbanització es consolida com a tendència de masses. La seva expansió continuarà 

generant una forta fragmentació social i espacial. 

 

 El gir cap al planejament urbà integrat marcarà l’èxit de les polítiques urbanes tant als països 

desenvolupats com als països en vies de desenvolupament.    

 

 

 

Urbanització global sense aturador 

 

Un dels capítols més importants de la història mundial de les darreres dècades és sens dubte el fenomen 

de la urbanització. Actualment ens trobem en la primera dècada de la història en què la població urbana 

és superior a la població rural. Segons les prediccions de les Nacions Unides la població urbana 

continuarà augmentant, i experimentarà un creixement vertiginós a l‟Àfrica i l‟Àsia (figura 5). La 

urbanització accelerada de les darreres dècades es caracteritza per ser un fenomen global que comporta, 

i comportarà, una reconfiguració de les estructures socials i espacials important, i generarà noves 

maneres d‟entendre i percebre el territori. Les ciutats deixen de ser espais acotats i singulars per 

convertir-se en espais dispersos i hiperconnectats altament heterogenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Percentatge de població urbana segons regions, període 1950-2050 (elaboració pròpia segons dades de l‟ONU). 
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Des d‟una perspectiva occidental la urbanització s‟ha entès com un procés lligat a la industrialització. Al 

llarg de la història les grans àrees urbanes han crescut en consonància amb el seu model de producció 

industrial. D‟aquesta manera, l‟expansió urbana d‟aquest darrer segle s‟explica a través de dos períodes 

de producció i consum diferenciats: un primer lligat a un model industrial fordista, en què el creixement 

de les ciutats responia a economies d‟escala i aglomeració, i un segon caracteritzat per una producció 

especialitzada, segmentada i flexible conegut com a postfordisme (Muñoz, 2008; Soja 2000). La imatge 

més visible del que avui anomenem urbanització s‟ajusta principalment a aquest darrer model, un territori 

segmentat i flexible sense límits urbans definits, amb ciutats sense confins (Nel·lo, 2001), i on 

predominen unes dinàmiques de dispersió metropolitanes accelerades per la globalització. Tanmateix, tal 

com apunta el geògraf Francesc Muñoz, les grans regions metropolitanes són fruit d‟ambdós models, és 

a dir, del binomi centralitat-difusió. Els processos urbanitzadors s‟integren en un món global i 

apareixen a territoris que fins ara en quedaven exclosos. Per altra banda, la hiperconnectivitat de les 

aglomeracions urbanes amb qualsevol part del món i la no-necessitat d‟estar connectades físicament ha 

fet que es dibuixessin territoris fragmentats i descohesionats; són precisament aquests els que 

configuren els grans reptes de futur. La urbanització contemporània és un fet global que dibuixa, però, 

realitats territorials diferenciades en funció del llegat històric i la conjuntura actual de cada regió. 

D‟aquesta manera, UN-Habitat alerta de la rapidesa dels grans creixements urbans al continent africà, 

molts dels quals no estan associats a cap tipus d‟industrialització. Es tracta de ciutats que creixen a 

causa de la forta immigració que reben del camp, encara que malauradament no hi hagi una demanda 

real de feina, i que es tradueix en una expansió descontrolada d‟assentaments informals. Per contra, el 

continent asiàtic està veient un ràpid creixement urbà que respon clarament a la interacció entre 

industrialització, urbanització i globalització. Tal com apunta UN-Habitat (2010:4), les ciutats de la regió 

Àsia-Pacífic són altament productives i creatives: el 42,2% de la seva població contribueix en el 80% 

del producte domèstic brut de la regió, i conseqüentment a l‟expansió de les aglomeracions urbanes. 

En canvi, el creixement urbà minvarà a Europa, que deixarà de ser el bressol de les grans ciutats per 

convertir-se en un continent de ciutats mitjanes i petites. 

 

El fenomen urbà actual ha assolit una complexitat tan elevada que és difícil projectar cap a on anirà. La 

constant i ràpida desconstrucció i reconstrucció a què es veuen sotmesos els territoris urbans, i la 

superació de les formes estandarditzades del segle passat, fan pensar que ens trobem immersos en una 

nova revolució urbana. Agafant el concepte d‟Edward Soja (2000), ens trobem davant un nou paisatge 

urbà que ja no respon a la metròpolis coneguda, sinó a un paisatge postmetropolità. 

 

 

Les megaciutats, centres de gravetat 

 

L‟augment de les megaciutats és i serà una de les tendències més importants de la urbanització del 

segle XXI. Es tracta de grans extensions urbanes que concentren més de 10 milions d’habitants i 

que, tal com argumentàvem al capítol 1, s‟estan convertint en els principals enginys de creixement 

econòmic del planeta. La superació de la seva escala urbana ha fet que siguin considerades un 

fenomen regional i que hàgim de parlar de megaregions. L‟agència de les Nacions Unides UN-Habitat 

alerta del nombre important de reptes de futur que generaran aquestes constel·lacions urbanes, 

especialment en matèria de medi ambient i governança. Les seves conseqüències i el seu impacte social, 

ambiental i polític encara no han estat descrits amb profunditat, ni tampoc de quina manera s‟han de 

regular. Tanmateix, es preveu que la seva forta petjada ecològica no només farà que hi hagi un canvi en 

matèria de medi ambient i d‟usos del sòl, sinó que donarà lloc a nous patrons socials entre els seus 

habitants (Xu & Yeh, 2011). D‟aquesta manera, caldrà que les megaregions se sostinguin sobre un 

planejament adequat, ja que serà l‟element essencial per garantir-ne l’equilibri. Serà indispensable 

que les polítiques econòmiques, tant nacionals com locals, es vinculin directament amb el planejament 

espacial, la inversió en infraestructures i la governança a escala regional (Xu, & Yeh, 2011). Garantir 
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l‟equilibri de les megaregions serà especialment necessari a l‟Àfrica, a causa de la seva falta 

d‟infraestructures bàsiques i planejament. El principal repte de l‟Àfrica serà passar d’aglomeracions a 

ciutats (Clos, 2011). Per altra banda,  l‟Àsia marcarà tendència amb el desenvolupament de 

megaregions: de cara l‟any 2025 les Nacions Unides preveuen que el continent albergui 16 

aglomeracions urbanes de més de 10 milions d‟habitants. Tanmateix, hauran de demostrar la seva 

resiliència si se‟n volen sortir.       

 

 

Suburbanització i dispersió; fractura socioeconòmica   

 

El creixement de les megaregions s‟ha vist acompanyat d‟una suburbanització a escala global sense 

precedents. Aquest fenomen, conegut també com a dispersió urbana (urban sprawl) o expansió 

horitzontal (horizontal spreading), és una de les tendències més consolidades i tindrà continuïtat els 

propers anys. Tot i tractar-se d‟un fenomen intrínsec de la història de les ciutats (Glaeser, 2011; 

Bruegmann, 2005), per comprendre aquest fenomen cal buscar els seus inicis a principi del segle XX a 

l‟Amèrica del Nord, però fou a la segona meitat del segle XX quan el fenomen agafà més força. La 

dispersió urbana s‟ha caracteritzat per dibuixar extenses zones residencials de baixa densitat i 

dependents de l‟automòbil, destinades a ser habitades per grups socials amb una renda mitjana-alta. 

Més enllà de les seves característiques morfològiques, la dispersió urbana s‟ha tractat com un fenomen 

associat a la fragmentació social i espacial del territori, que ha pres forma d’àrees extenses 

monofuncionals (Couch et al., 2004).  

 

Si bé no es tracta d‟un fenomen nou, cal destacar que durant les darreres dècades ha patit un canvi 

substancial, ja que s‟ha convertit en un fenomen massiu estès a escala global. Acadèmics com Francesc 

Muñoz (2008) parlen de la “urbanalització” del territori, és a dir, la reproducció en massa de zones 

residencials plenes d‟habitatges unifamiliars, que estan més condicionades per les normes del mercat 

que no pas per una necessitat real. La seva desterritorialització i idèntica reproducció a altres parts 

del món acaba convertint aquestes zones en espais banals, espais que podrien situar-se indiferentment 

aquí com a una altra part del món, en “paisatges per emportar” (Muñoz 2010). 

 

És important remarcar que la suburbanització ha deixat de ser un fenomen únicament nord-americà i 

europeu per passar a ser una realitat global. UN-Habitat (2008) en remarca l‟impacte, especialment als 

països en vies de desenvolupament. De tota manera, si bé el patró físic és molt similar al nord-americà, 

el model social que s‟hi desenvolupa va més enllà de voler adoptar un estil de vida suburbà. En efecte, 

aquests enclavaments al territori acostumen a ser oasis de luxe que agreugen la polarització 

socioeconòmica de les grans regions urbanes d‟aquests països. Per altra banda, com comentàvem 

abans, el paisatge postmetropolità està adoptant noves morfologies urbanes. Un dels outputs 

postmetropolitans que més ha proliferat, especialment a l‟Amèrica del Sud, són les anomenades 

comunitats tancades (gated communities): zones residencials emmurallades, d‟entrada restringida i 

vigilades per diversos sistemes de seguretat. Les comunitats tancades són fruit de tres factors clau: la 

dispersió urbana, la polarització socioeconòmica i la por cap a l‟altre (Puiggròs Xirinachs, 2008). 

Aquestes peces urbanes no només agreugen la fractura socioeconòmica del territori (que ja ha de ser 

important per haver arribat a aquest extrem), sinó que generen patrons d‟exclusió social importants. 

 

Finalment, cal fer incís a la nova consideració que s‟està fent del concepte de dispersió urbana. Segons 

UN-Habitat (2008) l‟urban sprawl ja no s‟ajusta únicament a models residencials de baixa densitat, sinó 

que engloba la creixent periferització de la ciutat, zones generalment deprimides que ocupen grans 

extensions a les perifèries de les ciutats, i que es coneixen com a favelas, slums i bidon-villes. La seva 

falta de planejament previ, una governança inadequada, així com la inexistència de serveis bàsics 

conformen un dels principals reptes del segle XXI, especialment als països en vies de desenvolupament. 
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Mapa 1. Creixement de la urbanització a l‟AMB, període 1987-2004 (elaboració pròpia segons dades del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l‟Institut Cartogràfic de Catalunya, i l‟Institut d‟Estadística de Catalunya). 
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 CAS 1. El model d’urbanització de la RMB (1987-2004) 
 

La urbanització dispersa també ha conformat un dels models d‟urbanització predominants de les darreres 

dècades a la RMB. En els dos mapes anteriors es pot apreciar clarament l‟expansió d‟aquest fenomen, 

que ha dibuixat extenses àrees residencials de baixa densitat (que aquí coneixem com a urbanitzacions). 

De la mateixa manera que al model americà, la millora i expansió d‟infraestructures viàries ha estat el 

detonant del seu creixement. És important assenyalar com bona part de les urbanitzacions construïdes 

es troben a prop dels eixos viaris de comunicació més importants. Tal com s‟aprecia als mapes, l‟Eix del 

Llobregat i l‟autopista E-9, que connecten Barcelona amb la seva àrea metropolitana més immediata, són 

dues de les zones on ha augmentat més la urbanització dispersa. La seva rèplica a tot el conjunt de la 

RMB no només ha creat un nou mosaic territorial més segmentat, sinó que ha generat noves maneres 

d‟habitar-lo. La mobilitat quotidiana obligada dels habitants de les urbanitzacions passa a ser, 

forçosament, d‟escala metropolitana, amb desplaçaments a diferents espais en funció de l‟activitat o 

necessitat. D‟aquesta manera, l‟estil de vida “suburbà” no només es caracteritza per disposar d‟una casa 

gran a millor preu i envoltada de natura, sinó que també duu associat l‟ús obligat del vehicle privat. Es 

tracta d‟un model residencial poc sostenible, que genera un fort impacte al medi ambient i una despesa 

econòmica elevada als municipis (cal tenir present que les zones residencials de baixa densitat 

requereixen els mateixos serveis bàsics que qualsevol nucli urbà –enllumenat, recollida de deixalles, 

etc.–, però a causa de la seva extensió són molt més costosos). 

 

 

Ciutats mitjanes i petites a l’alça, models clau per al desenvolupament 

 

Tot i que les megaciutats representen l‟element de canvi més important en el model d‟urbanització 

contemporani, tant pel seu creixement accelerat com pels reptes que comportaran en un futur pròxim, és 

important destacar que més del 60% de la població urbana mundial viu en ciutats de menys d’1 

milió d’habitants (UN-Habitat, 2011). El repartiment de la població urbana es completa amb el conjunt 

de ciutats que tenen entre 10 i 5 milions d‟habitants, o entre 5 i 1 milió d‟habitants, que compten amb 

més del 20% de la població urbana total, i és on podem situar la ciutat de Barcelona (figura 6). 
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Figura 6. Percentatge d‟aglomeracions urbanes/ciutats segons població, els anys 2000, 2010 i 2020 (elaboració pròpia segons 
dades de l‟ONU). 
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El gràfic mostra com les ciutats petites, és a dir aquelles entre 100.000 i 500.000 habitants, són les més 

nombroses, i com tot i la seva lleugera disminució continuaran sent els nuclis urbans predominants a 

escala global. Les ciutats mitjanes, definides per l‟ONU com les que tenen entre 500.000 i 1 milió 

d‟habitants, se situen molt per sota. No obstant això, és interessant remarcar que la definició de ciutat 

mitjana no és igual per a tots els organismes internacionals. La Unió Europea les defineix com les ciutats 

que comprenen una població entre 20.000 i 500.000 habitants, mentre que el Banc Mundial situa la franja 

entre 20.000 i 1 milió d‟habitants (Bellet & Llop, 2002).  Entre altres organismes, Eurotowns anomena 

ciutats mitjanes les que tenen una població entre 50.000 i 250.000 habitants, i la Féderation Villes 

Moyenes considera que ho són aquelles entre 20.000 i 100.000 habitants. D‟aquesta manera, sembla 

difícil definir una ciutat mitjana atenent-nos únicament a la seva població (encara que sembla haver-hi 

consens que no pot superar el milió d‟habitants), i caldria incorporar-hi més variables en funció del 

context de cada territori.  

Més enllà de la seva definició, aquest apartat vol destacar l‟important paper de les ciutats petites i 

mitjanes a les regions urbanes. Per la seva mida i extensió són les que es troben en una millor posició 

per planejar eficientment un creixement ordenat, i les que més possibilitats tenen d‟adaptar-se als reptes 

urbans del futur (Banc Interamericà del Desenvolupament). En efecte, aquests tipus d‟assentaments 

acostumen a tenir una relació més equilibrada i sostenible amb el conjunt del territori, ja que tenen una 

capacitat d‟actuació més immediata. Alhora, generalment gaudeixen d‟estructures administratives menys 

jerarquitzades i més properes a la ciutadania, que poden facilitar una major participació ciutadana, i per 

tant, l‟aplicació de models de governança que impliquin el conjunt de tots els agents urbans que 

configuren la ciutat (vegeu capítol 7).  

Als països en vies de desenvolupament, les ciutats petites i mitjanes són elements indispensables per 

esmorteir l‟èxode rural, i actuen de filtres de les migracions rurals abans que arribin a les grans ciutats. A 

més, seran les que més capacitat de planejament i gestió tindran, i per tant les que podran assolir un 

millor model de desenvolupament. En canvi, les ciutats d‟aquest tipus ubicades als països més 

desenvolupats esdevindran elements diferencials del territori, ja que gràcies a la seva mida i 

concentració de població podran dissenyar i incorporar amb molta més facilitat patrons distintius 

d’eficiència i qualitat. Europa es podrà posicionar com la gran triomfadora de les ciutats mitjanes i 

petites, sempre que trobi la fórmula per competir amb les grans megaciutats. El seu repte serà ser 

innovadores i resilients per tal d‟atraure mà d‟obra qualificada que mantingui les quotes de mercat, i 

conseqüentment el distintiu de qualitat de vida (vegeu capítol 6).  

Malgrat això, la dificultat d‟aquests assentaments per competir directament amb les megaciutats fa que 

s‟hagin de reposicionar dins els sistemes urbans actuals. Així doncs, podem observar com en els darrers 

anys no han parat de proliferar xarxes de cooperació i actuació entre nombroses ciutats d‟aquestes 

característiques, especialment al continent europeu. A tall d‟exemples, trobem la Nordic City Network, 

una xarxa formada per ciutats mitjanes de Noruega, Suècia i Dinamarca que es volen desenvolupar com 

a ciutats del coneixement; Eurotowns, una xarxa europea que entén les ciutats mitjanes com a 

catalitzadores de la innovació urbana, la creativitat i la renovació (entre elles, hi ha Sabadell); o la 

Féderation Villes Moyennes, una xarxa francesa que actua com a plataforma de treball i intercanvi de 

totes les seves ciutats membres. D‟aquesta manera, les xarxes de cooperació actuen d‟enllaços 

indispensables, establint relacions de complementarietat entre les seves ciutats membres que ajuden a 

posicionar-les fermament enfront de les forces centrípetes de les grans ciutats. 

Les ciutats petites i mitjanes, a diferència de les megaciutats, no podran basar la seva economia 

principalment en fluxos globals, sinó que caldrà que se sostinguin sobre el capital local que els ofereix el 

territori, és a dir, que siguin capaces d‟aprofitar els seus recursos endògens (Kunzmann, 2010; Bellet & 

Llop, 2002).  A més, per la seva estreta vinculació amb el territori tenen una gran capacitat de crear 

identitats pròpies, i la possibilitat de ser grans dinamitzadores socials, econòmiques i culturals. 

Les ciutats mitjanes i petites seran peces indispensables per al bon funcionament de les regions 

metropolitanes i els corredors urbans, ja que seran capaces de dotar el territori de valor i ordenar-ne 

el creixement urbà. La seva posició dins els sistemes urbans serà la de nodes d‟intermediació entre la 
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realitat global i local, garantint la connexió entre el buzz i les pipelines (vegeu capítol 1). El repte principal 

de les ciutats mitjanes serà passar a ser ciutats intermèdies, és a dir, ciutats amb funcions 

d‟intermediació (Bellet & Llop, 2002) que facilitin la generació d‟un territori metropolità més sostenible i 

cohesionat. 

                                                                                                             
Mapa 2. Municipis amb més de 20.000 habitants a la RMB i l‟AMB (elaboració pròpia). 

 

 

CAS 2. AMB, territori de ciutats petites i mitjanes 

 

L‟Àrea Metropolitana de Barcelona és un territori format per 36 municipis, 22 dels quals tenen una 

població superior a 20.000 habitants (mapa 2). Atenent-nos a la definició de ciutat mitjana exposada 

abans, i al fet que la Generalitat de Catalunya atorga el títol de ciutat a totes les poblacions a partir de 

20.000 habitants (Llei municipal i de règim local de Catalunya, 2003), hem considerat convenient 

classificar com a ciutats petites o mitjanes totes aquelles poblacions entre 20.000 i 500.000 habitants. 

D‟aquesta manera, i ajustant-nos al context territorial de la regió metropolitana, hem determinat que 

aquells municipis amb una població entre 20.000 i 50.000 habitants rebin l‟etiqueta de ciutats petites, 

mentre que els municipis amb una població entre 50.000 i 500.000 habitants corresponguin a ciutats 

mitjanes. Per ser més precisos a l‟hora de classificar aquest darrer grup, hem cregut oportú distingir dos 

nivells de ciutats mitjanes: un primer nivell amb una població entre 50.000 i 100.000 habitants, i un segon 

nivell que oscil·la entre 100.000 i 500.000 habitants. A partir de 500.000 habitants les poblacions reben el 

títol de ciutat gran. 

Si bé el conjunt de la RMB encara presenta moltes poblacions inferiors a 20.000 habitants, l‟AMB està 

formada principalment per ciutats petites i mitjanes. En total, trobem 11 ciutats petites i 7 ciutats mitjanes 

de nivell 1.  Les ciutats superiors als 100.000 habitants sumen un total de 3, mentre que Barcelona és 

l‟única ciutat que supera els 500.000 habitants. Es tracta, doncs, d‟un territori conformat per més de la 

meitat de ciutats petites i mitjanes. Municipis amb entitat pròpia que actuen com a elements vertebradors 

de la metròpolis barcelonina. Tanmateix, una metròpolis cohesionada i sostenible només es podrà 

garantir a través del treball en xarxa d‟aquests municipis conjuntament amb Barcelona. Les seves 

relacions de complementarietat seran indispensables per planificar de manera integrada i eficient el 

conjunt de l‟àrea metropolitana. 
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El planejament urbà transversal, l’eina indispensable 

 
Durant la dècada dels 80 el planejament urbà estratègic a escala global va experimentar una davallada 

important. Els canvis de models de producció i consum (explicats en apartats anteriors) establiren una 

nova manera d‟entendre el desenvolupament urbà. El progrés socioeconòmic s‟entenia com un fet que 

no es podia planejar, sinó que havia d‟avançar sense intervenció de l‟Estat. De fet, els governs van 

deixar de banda el planejament urbà i regional per dedicar-se a promoure projectes puntuals a les 

ciutats (Albrechts, 2004:743). No obstant això, la complexitat de les regions urbanes contemporànies i el 

seu creixement accelerat obliguen a retornar a un planejament integral del territori (incloent reflexions 

físiques, socioeconòmiques i polítiques, entre d‟altres). La urbanització sense visió de conjunt està 

generant un creixement desordenat que comporta moltes externalitats negatives a les ciutats. Tal com 

hem anat explicant als darrers apartats, només perduraran aquelles ciutats que siguin resilients, és a dir, 

ciutats que siguin capaces de perdurar de manera sostenible en el temps. Per tant, la tendència indica 

que el desenvolupament urbà de les metròpolis haurà d‟anar més enllà d‟actuacions puntuals i mirar de 

manera multidimensional el conjunt de la ciutat.  

 

 

CAS 3. Del disseny urbà al planejament integral  
 

Com deiem, el cicle que s‟acaba venia regit per un model basat en el concepte del bon disseny urbà i 

arquitectònic com a promotor del desenvolupament econòmic de la ciutat. En el cas de Barcelona, per 

exemple, la reconstrucció urbana i metropolitana des dels anys 80 ha vetllat per la producció de gran 

quantitat d‟espais públics de qualitat. Ara bé, les estratègies de desenvolupament urbà basades 

únicament en el disseny físic, o bé han estat excessives, o bé ja han satisfet la demanda. Per tant, els 

arguments que donen suport a la reproducció d’un model de desenvolupament urbà basat 

únicament en el disseny de qualitat estan actualment esgotats a moltes ciutats d‟Occident. 

Actualment, la provisió d‟estratègies de desenvolupament que integrin visions econòmiques i de disseny 

territorial simultàniament està subofertada.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Equilibri entre disseny urbà i planejament urbà (elaboració pròpia) 
 

Aquest gràfic teoritza i esquematitza la situació actual del mercat d‟estratègies de desenvolupament urbà 

a Barcelona. La línia 1 explica l‟espai de mercat que queda actualment entre l‟oferta d‟estratègies 

territorials transversals (que incloguin l‟estrat físic i l‟estrat econòmic que suporta aquest territori). La línia 

3, en canvi, indica l‟esgotament del mercat pel que fa a estratègies de desenvolupament territorial 

basades exclusivament en el disseny urbà. (Sent V=valor, Q=quantitat, O=oferta, D=demanda).   

Cal doncs aprofitar el moment de transició que implica la introducció d‟un nou model de governança 

metropolitana com el que anuncia l‟AMB per qüestionar i definir la relació entre la promoció econòmica 

de la ciutat i el seu desenvolupament i planejament físic. L‟AMB s‟hauria d‟entendre com una nova 

oportunitat de generar una nova gestió del territori, basada en un model de governança efectiu i un 

planejament territorial integrat.  
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El pas del disseny urbà al planejament urbà integrat és doncs indispensable. Tal com apunten Michael 

Gunder o Emilty Talen (2011) el disseny urbà és una part més del planejament. Si considerem el disseny 

de manera aïllada, veurem que hi manquen eines de reflexió crítica, és a dir, eines que permetin 

entendre els processos socioeconòmics i polítics que regeixen la formació de la ciutat més enllà del seu 

fet físic, que són pròpies del planejament. El planejament urbà entén de manera integral la ciutat i la 

dibuixa més enllà de la seva morfologia infraestructural, considerant totes les seves dimensions (social, 

econòmica i cultural). Es tracta de concebre la ciutat de manera holística amb l‟objectiu de planejar 

espais per als seus ciutadans, de tenir en compte totes les variables que afecten la vida de les ciutats per 

fer-les més resilients i perdurables en el temps. D‟aquesta manera, cal replantejar el rol que el 

planejament urbà i el planejament econòmic estratègic poden tenir per al futur desenvolupament físic i 

econòmic de la ciutat. Cal integrar urgentment les dues visions i coordinar les dues disciplines. 

Passar de l’urbs a la civitas (tal com s’explica al capítol de governança) serà la clau per entendre 

la direcció que prendrà el planejament urbà del futur. 

Així doncs, el planejament estratègic torna a emergir com una eina indispensable, que en paraules 

d‟Albrechts (2004) queda explicat així: “La complexitat creixent (de les ciutats), l‟augment de la 

preocupació pel desenvolupament ràpid i aparentment aleatori (del territori) (Breheny, 1991), els 

problemes de fragmentació, un creixement dramàtic de l‟interès (a totes les escales, des de la local fins 

a la global) en temes mediambientals (Breheny, 1991), […] la revaloració de la necessitat de pensar a 

llarg termini (Friedmann, 2004; Newman and Thornley, 1996) i l‟objectiu de retornar a un mètode (de 

planejament urbà) més realista i efectiu col·laboren a eixamplar l‟agenda (del planejament urbà del 

futur).”  

 

 

CAS 4. Conseqüències d’una manca de planejament integral 

 

El mes de gener del 2012 el programa 30 minuts emetia el documental “La festa del cel”. El documental 

posava de manifest la despesa feta per dotar el territori espanyol d‟infraestructures aeroportuàries i la 

seva actual insolvència. Espanya té a hores d‟ara 52 aeroports comercials, una xifra desorbitada si la 

comparem amb els 28 que té Alemanya o els 24 que té França. Aquesta xifra potser tindria sentit si ens 

trobéssim en un territori altament poblat, però Espanya té només 46 milions d‟habitants, en contrast amb 

els 81 milions d‟habitants d‟Alemanya. 

Entre els aeroports reportats al documental hi trobem el d‟Alguaire. Mantenir aquest aeroport costa 5 

milions d‟euros anuals a l‟Administració catalana; una despesa massa cara. La fuga progressiva 

d‟aerolínies per falta de solvència està buidant un aeroport que ha arribat a funcionar ben poc. “La seva 

insolvència respon a la falta d‟una taula estratègica i d‟un pla de negoci”, afirmava el conseller Lluís 

Recoder. Actualment, la rendibilitat de l‟aeroport s‟haurà de buscar a través de noves funcions que no 

s‟assemblen, ni de bon tros, a les projectades de bon principi. D‟això a Catalunya en diem començar la 

casa per la teulada, és a dir, construir abans de planejar, sense tenir en compte ni la despesa ni el 

benefici. La falta d‟un planejament integral adequat i d‟una anàlisi cost-benefici ben feta no només ha 

malbaratat recursos econòmics, sinó que ha compromès el territori en totes les seves dimensions.   

Però la falta d‟un planejament integral va més enllà dels aeroports i s‟estén a autovies on no hi circulen 

cotxes, línies d‟alta velocitat sense passatgers, urbanitzacions fantasma o camps de golfs sense aigua 

per regar. El territori s‟ha estat malbaratant sense entendre que és un recurs finit, i un dels elements de 

competició més preuats de cada ciutat i metròpolis del món. Malauradament, a Catalunya, igual que a la 

resta d‟Espanya, el territori s‟ha vist com un bé de compravenda per obtenir guanys immediats. La RMB 

no queda exclosa d‟aquesta dinàmica. Si la metròpolis barcelonina es vol posicionar entre una de les 

millors a escala global, caldrà que adopti un model de planificació integral incorporant totes les 

dimensions que conformen el seu territori: social, cultural, econòmica, ambiental, etc. i que a més escolti 

tots els agents implicats en la seva construcció.      
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Conclusió 

 

Si el capítol anterior ens ha permès constatar l‟important paper que tenen les ciutats al segle XXI, aquest 

capítol en ratifica el posicionament reflexionant sobre el procés d‟urbanització. El món és urbà i les 

aglomeracions urbanes han passat a ser els principals punts de mira a escala global. Els diferents 

capítols d‟urbanització que està veient el món delaten que ens trobem davant de models d‟urbanitzar 

globalitzats, que adopten noves formes i entitats (megaregions, corredors urbans, etc.). No obstant això, 

tot i els enginys econòmics que representen aquestes grans aglomeracions urbanes, el món està 

constituït per més d‟un 60% de ciutats mitjanes i petites que no depassen 1.000.000 d‟habitants. Ciutats 

que esdevindran elements clau en el planejament estratègic de les metròpolis, i que alhora es distingiran 

de les megaciutats per la seva eficiència i qualitat de vida. Tal com hem vist, les ciutats mitjanes i petites 

són les que més facilitat tindran d‟adaptar-se als canvis gràcies a la seva capacitat d‟actuació més 

immediata, i es mostraran per tant més resilients.  

 

Finalment, destaca la importància d‟aplicar un planejament urbà transversal a les metròpolis. El territori 

no es pot anar construint a base d‟estructures desconnectades: cal que tingui en compte de manera 

integral tots els factors socials, ambientals, econòmics, etc. que el conformen. Ens trobem, doncs, davant 

un “planeta ciutat” (Muñoz, 2008) que demana una nova manera de ser entès i ser planificat.  
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3. Geopolítica i noves rutes de la seda 
 

La geopolítica del planeta canvia. La globalització ja no és el que ens pensàvem. Vivim, doncs, un procés 

de convergència econòmica global que ve marcat per les següents tendències: 

 

 La geopolítica marca el futur. La variable distància (física, cultural, social, institucional i 

cultural) agafa rellevància com a element d’anàlisi i aporta un grau superior de realisme a la idea 

de globalització. 

 

 El món es reequilibra i el capital es mou cap a nous territoris, desplaçant el centre de gravetat 

econòmic a les metròpolis i megaregions emergents d’Orient.  

 

 Apareixen noves rutes comercials lligades a aquells centres portuaris o aeroportuaris capaços 

d’oferir preus competitius i connectar economies potents orientades a l’exportació. 

 

 Les economies emergents fan acte de presència, alhora que entren en el mercat global nous 

territoris anomenats mercats frontera. 

 

 Es plantegen noves vies de finançament i d’anàlisi per incrementar l’eficiència de qualsevol 

línia d’actuació metropolitana. 

  

 

Globalització 3.0? 

 

Per començar, posarem sobre la taula la globalització i la seva tendència actual. És a dir, argumentarem 

que la distància importa i afecta les relacions comercials, modela l‟entorn socioeconòmic i impacta sobre 

la globalització, la qual no és tan profunda com es pensa. La geopolítica, doncs, se situa de nou en el 

mapa mental dels estudiosos i analistes.  

En el primer capítol s‟argumentava que el món no era pla com anunciava Friedman, sinó que el comerç 

internacional més que aplanar el món implicava l‟aparició de grans aglomeracions urbanes que 

representaven muntanyes en una planúria. Aquest fet confirmava la importància de la distància com a 

factor clau per entendre aquests impactes. De fet, segons Leamer i Storper (2001) queda comprovat que 

el “model de gravetat” de Newton també funciona en l‟economia, i consideren que el comerç entre dos 

països amb un PIB donat és inversament proporcional a la distància que els separa, és a dir, el comerç 

disminueix de manera lineal a mesura que augmenta la distància, tal com es comenta al capítol 1. 

Aquesta regularitat empírica permet deduir que la globalització no és tan globalitzada com molts 

s’imaginen, sinó que, com diu Ghemawat (2011), el món se situa i va cap a la “semiglobalització”, si no 

és que s‟aposta per un altre camí (de major o menor obertura). Això es pot resumir amb la taula que es 

mostra a continuació: 

  

100% GLOBALITZACIÓ   = DESREGULACIÓ + INTEGRACIÓ DE MERCATS 

0% GLOBALITZACIÓ   = 

 

REGULACIÓ + FRONTERES NACIONALS FORTES 

SEMIGLOBALITZACIÓ   = REGULACIÓ + INTEGRACIÓ DE MERCATS 

 

Taula 2. Diferents visions del món que han marcat tendència (elaboració pròpia a partir de conceptes i dades de Ghemawat 
(2011:30-31)) 
 

La taula 2 explica textualment i visualment com el concepte de “semiglobalització” porta cap a un món en 

el qual es combinen la regulació estatal i la integració de mercats i fronteres basant-se en els nivells reals 

d‟integració comercial entre fronteres, la geografia i altres distàncies que en el món suposadament 100% 



 32 

globalitzat ni tan sols es consideraven, ans el contrari, es parlava de la “mort de la distància”. 

Efectivament, des que Krugman el 1991 va introduir la discussió de la distància en el seu estudi sobre 

geografia i comerç, aquest concepte ha anat agafant força i ampliant el seu abast fins a marcar una clara 

tendència. La taula 3 ho demostra comparant dos estudis recents sobre el tema. L‟un explica que hi ha 

diverses distàncies (també enteses com a barreres o diferències) que prevenen la integració de països, 

mercats i territoris parlant de la distància cultural, administrativa, geogràfica i econòmica; i l‟altre, parla  

de diferents tipus de proximitats (o semblances) per explicar el desenvolupament d‟un territori: la 

proximitat cognitiva, institucional, geogràfica, social, i organitzacional. Totes elles permeten superar el 

concepte de distància o proximitat merament geogràfica i afegeixen matisos essencials per comprendre 

que el món és “semiglobal”. 

 

 

DISTÀNCIA 

(Ghemawat) 

Cultural Administrativa  Geogràfica Econòmica  

Implica: 

o Idiomes 

o Ètnies 

o Religions 

o Sistema 

laboral 

o Valors 

Implica: 

o Vincles 

colonials 

o Bloc regional de 

comerç 

o Moneda 

comuna 

o Sistemes legals 

o Corrupció 

o Conflictivitat 

social 

o Grau de control 

del govern 

 Implica: 

o Distància 

o Fronteres 

o Clima 

o Horaris 

o Sortida al 

mar 

o Mida 

o Llunyania 

Implica: 

o Nivell 

d‟ingressos 

o Recursos 

humans 

o Recursos 

financers 

o Recursos 

naturals 

o Infraestructures 

 

 

 

 

PROXIMITAT 

(Boschma) 

 

Cognitiva 

 

Institucional 

 

Organitzacional 

 

Geogràfica 

 

Social 

 

Implica 

aprenentatge 

gràcies a 

una 

interacció 

efectiva 

Implica hàbits 

comuns, normes, 

lleis que regulen 

les interaccions 

entre individus 

 

Implica cultures 

organitzatives 

similars per 

aproximar diferents 

empreses i facilitar 

intercanvis 

Implica 

distància física 

Implica confiança, 

amistat, relacions 

familiars, 

experiència... 

 

 

 
Taula 3. Comparativa del concepte de distància vist per diferents experts (elaboració pròpia a partir de dades de Ghemawat (2011) 
i Boschma (2005)) 

 

 

Per tant, el que aquí volem argumentar, basant-nos en els estudis de nombrosos especialistes (Leamer i 

Storper, 2001; World Bank, 2009; Krugman, 1991; Boschma, 2005; Ghemawat, 2011) és que la 

globalització no és tan absoluta ni tan nociva com es pensa. La distància / proximitat, en el seu 

concepte més ampli, segueix tenint un paper fonamental, distorsiona la superfície plana que defensa 

Friedman i dibuixa un món més divers i més complex. El món no és aespacial ni equidistant i la 

geopolítica és, doncs, extremadament rellevant per analitzar el planeta. D‟una manera o altra, això 

vol dir que, introduint una nova variable, com ara el concepte de distància, s‟introdueix un factor més de 

complexitat i per tant, un grau més de realitat que pot permetre trobar solucions més adequades a 

problemes més complexos.  

 

 

Desplaçament del centre de gravetat (CdG) econòmic  

 

A escala global, també destaquen altres fenòmens. Podem dir que el món ha entrat en un procés de 

convergència (més o menys) global que marca tendència de manera destacada. De fet, si observem 
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quins són els factors que impulsen la disparitat de creixement regional –el progrés tecnològic, el 

creixement de l‟estoc de capital i el creixement de la força de treball–, tal com enumeren Pike et al. 

(2006), hi ha raons per creure que aquests factors han impulsat l‟economia de certs territoris 

desencadenant el procés de convergència i reequilibri actual. Per tant, sembla que les estimacions sobre 

creixement que fan Barro i Sala-i-Martín són fidedignes i que l‟únic que queda per veure és fins a on 

arribarà aquest procés de convergència. El països podrien apropar-se fins a equiparar-se pel que fa al 

nivell econòmic o podrien situar-se en punts d‟equilibri diferents. Tenint en compte el que es discutia 

anteriorment sobre globalització, distància i geopolítica, tot fa pensar que la paritat no existirà mai i que 

sempre hi haurà factors de tipologia diversa que dificultaran l’homogeneïtzació econòmica.  

 

Tot això fa pensar que el procés de convergència està desplaçant el centre de gravetat econòmic 

del planeta cap a Orient. Efectivament, alguns estudis indiquen que el 2008 el CdG econòmic es 

situava entre Hèlsinki i Bucarest i que cap al 2050 el CdG estarà situat  justament entre l‟Índia i la Xina 

(Quah, 2011). Segons càlculs d‟alguns experts, el CdG econòmic del planeta creuarà la frontera de l‟Àsia 

el 2030 per algun punt imprecís de la península de Yamal a Rússia (Grether i Mathys, 2008). McKinsey 

Global Institute (2011) hi insisteix dient que “durant els pròxims 15 anys, el centre de gravetat del món 

urbà es mourà cap al sud i més decididament cap a l‟est”. Per tant, es confirma que les grans 

megaregions d‟Orient estiren el carro del desenvolupament en detriment de les metròpolis i megaregions 

d‟Occident. 

 

 

 

Noves rutes de la seda  

 

El fenomen de convergència i desplaçament del CdG econòmic està reconfigurant les autopistes de 

comerç del planeta i obre les portes a un futur diferent. Tot fa pensar que no tan sols ens trobem davant 

de països emergents, que analitzarem més endavant, sinó que a llarg termini ens trobarem davant de 

regions emergents senceres que reconfiguraran l‟activitat de vastes zones del planeta. En aquest cas 

podem fer referència al bloc que representa l‟Àfrica subsahariana i a la zona que engloba tot el Pol Nord, 

és a dir, nord dels EUA, Rússia, Canadà i els països escandinaus (Smith, 2010:253). El progressiu canvi 

climàtic del planeta pot permetre dibuixar un món en el qual els territoris que delimiten el Pol Nord 

esdevindran més propicis per viure-hi. Segons els estudis de Laurence C. Smith (2011), aquestes 

regions seran més càlides,  estaran fortament despoblades i, per tant, oferiran molt espai lliure. Tots 

aquest factors, sumats a la possibilitat de desplaçar mercaderies a través d‟uns mars més benignes, 

permetran desenvolupar noves rutes comercials i noves oportunitats de desenvolupament 

socioeconòmic desencadenant migracions importants en direcció al Pol. 

 

Vist en una perspectiva de curt termini i d‟abast més proper, el Mediterrani es visualitza com la porta 

d‟entrada a Europa i l‟Àfrica dels mercats asiàtics (Ulied, 5-10-2011; Estapé, 12-12-2011).  Aquesta 

conca, carregada d‟infraestructura, és vista per un gran nombre d‟inversors asiàtics com una excel·lent 

porta d‟accés als mercats del nord (cap a Europa) i als mercats del sud (cap a l‟Àfrica). Per tant, aquest 

fet, sumat al despertar del nord de l‟Àfrica i de l‟Àfrica subsahariana, segons alguns, podria arribar a 

desplaçar el CdG econòmic europeu cap al Mediterrani i crear un nou focus econòmic potent en aquesta 

zona. Finalment, la tendència indica que les rutes que circulaven per l‟Atlàntic estan perdent pistonada i, 

en canvi, s‟intensifiquen les connexions comercials que circulen per l‟oceà Pacífic, on la costa oest dels 

Estats Units representa un rebedor d‟entrada i de sortida d‟inversions cap a l‟Àsia. 
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Mapa 3. Noves rutes de la seda. Mapa que assenyala de manera simbòlica l‟increment d‟intercanvis al Pacífic, el Mediterrani com a 
porta d‟entrada d‟inversions asiàtiques i el despertar del Pol Nord en un futur llunyà (elaboració pròpia) 

 

 

Economies emergents i mercats frontera  

 

Aquestes noves rutes de la seda també variaran a causa de les megaregions situades a l‟est d‟Europa, 

que són a la base d‟algunes de les principals economies emergents (BRIC), en les quals, ben aviat, la 

suma del comerç, la importació i l‟exportació de béns i serveis, serà més voluminosa que en molts dels 

països de l‟OCDE (Woodall, 2011). Ara bé, això no només s‟ha de veure com a amenaça, sinó que es 

pot veure com a oportunitat i com a tendència. El creixement de la capacitat adquisitiva de les economies 

emergents i la seva progressiva integració comercial permetrà incrementar beneficis a les empreses 

d‟Occident com a causa de l‟augment de demanda de béns estrangers. De fet, es diu  que cap al 2012 

les exportacions americanes que van cap als mercats emergents es duplicaran respecte al 1990 i 

representaran un 60% de les exportacions totals (Woodall, 2011). Lligant amb aquestes observacions, es 

detecta que les antigues connexions colonials també permeten explotar canals internacionals (o pipelines) 

d‟intercanvi, de negoci i de comerç per tal de recolonitzar econòmicament els antics imperis. En aquest 

aspecte, The Economist (2011) destaca una important tendència recolonitzadora a través de l‟absorció 

d‟empreses angleses amb dificultats per part d‟empreses índies i La Vanguardia (2012) ho confirma amb 

un to més negatius anunciant que “la crisi del deute i la caiguda de l‟euro abarateixen les empreses de 

l‟Eurozona, en un mercat en recessió. Moltes acabaran en mans de capital de fora de l‟Eurozona i a baix 

preu”.  

 

Vegem però cap a on es desplacen les inversions i cap a on van els diners en l’actualitat. El mapa 

esquemàtic del món que es mostra a continuació representa la diferència positiva o negativa entre el PIB 

del 2010 i el 2007 a diverses àrees del planeta (en milers de bilions). Indica, doncs, el creixement o 

decreixement que s‟ha experimentat entre aquests anys clau de la història. Això porta a destacar dos 

aspectes, el segon dels quals analitzarem al subapartat següent: 
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Figura 8. Cap a on van els diners? Mapa inversor del món on es fan paleses les tendències actuals pel que fa a fluxos de capital 
físic i capital humà. S‟ha calculat la variació del PIB en termes absoluts i en bilions de diverses regions del planeta entre el 2007 i el 
2010 (elaboració pròpia a partir de dades del Banc Mundial i l‟OCDE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Cap a on van els diners?  Superposició de la variació de PIB de les diferents regions del planeta en bilions (elaboració 
pròpia a partir de dades del Banc Mundial i l‟OCDE). 

 

En primer lloc, aquest gràfic ens permet observar que no només són els BRIC els que creixen, sinó 

que hi ha un seguit de regions del món que també ho estan fent. És el cas dels mercats frontera que 

destaca l‟economista i prospectivista Àlex Ruiz (27-10-2011). Aquest terme designa aquell grup 

d‟economies que presenten un desenvolupament incipient del seu sector financer i que mostren potencial 

per obtenir retorns molt alts, però que, malgrat tot, encara presenten impediments per poder 

desenvolupar tota la seva capacitat de creixement (IMF, 2011). Alguns diuen que es podrien equiparar 

als BRIC de fa 15 anys, però que ja són una realitat pel que fa a opcions inversores (Ei, 2011; Nellor, 

2008). És el cas de molts països de l‟Orient Mitjà, de l‟Àsia Central i de l‟Àfrica subsahariana, com per 

exemple Kenya i Ghana, que últimament representa un dels països més estables de l‟Àfrica Occidental, 

o Nigèria que, a part dels seus recursos naturals, és un dels països més poblats del món després de la 

Xina, l‟Índia i el Brasil, amb més de 150 milions d‟habitants, i la segona economia del continent segons 

dades del Banc Mundial. Aquests indicadors representen una força latent que amb el temps pot catalitzar 

un desenvolupament explosiu i pot representar l‟últim reducte del planeta de creixement real i, per tant, 
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de possibilitat d‟inversió amb retorns més elevats a llarg termini. De fet, ja avui dia hi ha innombrables 

informes i notes de premsa que parlen de la facilitat de fer negoci a mercats frontera com els que hem 

mencionat anteriorment. 

 

 

Crisi i fuga  

 

El gràfic anterior, però, posa de manifest un segon aspecte: Europa ha desaparegut del mapa inversor, 

ja que la diferència del PIB entre 2010 i 2007 és negativa. Això indica que els diners no es dirigeixen a 

Europa sinó que en surten i migren cap a altres territoris. Allà s‟inverteixen, donen rendiments molt 

elevats i es tornen a invertir (i suposem que alguna fracció més o menys significativa torna a Europa). El 

mateix que diem del capital físic, passa amb el capital humà. Aquest surt d‟Europa, activa la seva força 

vital de treball dinamitzant nous territoris. Tot això impacta directament a totes les ciutats i metròpolis del 

planeta, ja que és allà on es concentra la major part del capital físic i del capital humà. En un panorama 

d‟aquestes característiques resulta essencial plantejar-se què podrà fer la metròpolis de Barcelona per 

no veure‟s excessivament afectada per aquesta tendència a curt i llarg termini. Aquí, un dels elements 

competitius més importants que en un futur poden tenir les ciutats aeroportuàries del món és el d‟oferir 

infraestructures i, sobretot, que se‟n faci una gestió que abarateixi costos i dinamitzi qualsevol oportunitat 

comercial o inversora. Barcelona, doncs, hauria de ser capaç d‟aprofitar les seves infraestructures 

“novíssimes” i no perdre quota respecte a ports tan propers com els de València o Marsella que, 

aprofitant el dinamisme de ciutats com Madrid, estan agafant més embranzida.  

 

 

CAS 5. Altres eines d’avaluació i finançament de projectes 

 

Com es poden valorar futures inversions, per tal que suposin un guany socioeconòmic per a la metròpolis 

i no un malbaratament de recursos? Aquestes preguntes han portat a detectar altres tendències de tipus 

financer i de tipus analític que haurien de marcar futur a casa nostra. En concret, en destaquem tres: 

 

1. L’anàlisi cost benefici (ACB): és una eina que permet captar de manera sistemàtica els costos i els 

beneficis d‟un determinat projecte. Inclou tant temes econòmics com temes d‟equitat o distribució i 

considera que els beneficis o guanys en benestar humà han de superar els costos o pèrdues 

(Atkinson i Mourato, 2008). En la seva faceta urbana, l‟ACB es dedica a estudiar els impactes 

socioeconòmics i ambientals de qualsevol projecte. És potent perquè permet fer estimacions de futur 

fidedignes incorporant tots els afectats i captant totes les externalitats per així actuar en 

conseqüència i valorar l‟eficiència, la distribució i l‟equitat real que es deriva d‟una proposta. En 

l‟àmbit de les actuacions públiques urbanes no queda gens clar si una operació val la pena o no 

tenint només en compte els guanys polítics, els estètics o els guanys obvis en benestar generals. Un 

manual del Banc Mundial ho deixa ben clar posant exemples que ara ja ens queden ben a prop: 

“...molts hospitals magnífics han quedat buits per manca de fons per pagar metges, infermers, 

medecines i altres eines de treball. A vegades, projectes que pretenien beneficiar la societat no 

aconsegueixen plenament acomplir els seus objectius perquè imposen costos molt alts a un grup 

específic que al final s‟acaba oposant al projecte. Els analistes, per tant, han de mirar, no només la 

contribució d‟un projecte al benestar d‟un país, sinó que també han de mirar la distribució dels seus 

costos i els seus beneficis, per raons tant d‟equitat com de sostenibilitat” (Belli et al., 2001). 

Malauradament, les institucions estatals, autonòmiques i metropolitanes, il·luminades per un futur de 

creixement ininterromput, no han fet prou ús d‟aquesta eina. Com que la tendència expansiva ha 

arribat a la seva fi, de cara al futur aquesta eina esdevindrà clau. Es creu que la seva influència serà 

tal, que el seu auge portarà a la creació de nous conceptes empresarials, nous llocs de feina i noves 

assignatures o postgraus relacionats amb aquest tema.  
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2. Les aliances público-privades i la creativitat popular: L‟aprimament del sector públic està 

reclamant la intervenció del sector privat per tal de cobrir les necessitats de molts serveis ciutadans. 

Es creu que en un context com aquest la creativitat popular i l‟emprenedoria privada també hi tindran 

un paper fonamental. Les noves generacions hi tenen molt a dir i recentment ja s‟han observat casos 

prou representatius. És el cas dels dos estudiants universitaris que han aconseguit revendre tiquets 

de metro a meitat de preu finançant part del seu cost a través de la incorporació de flyers publicitaris 

(El Periódico, 2011). Aquí queden clares les mancances del sector públic, la necessitat de mobilitat 

urbana sostenible, la potència creativa de les generacions més joves que fan ús de les noves 

tecnologies i la intervenció del sector privat. Aquests elements junts podrien ser una combinació win-

win ideal per reactivar l‟economia i la societat en conjunt.  

 

3. Micromecenatge o finançament en massa: Aquests conceptes, que provenen de crowdsourcing o 

crowdfunding en anglès, en una de les seves definicions, expressen la capacitat que poden tenir les 

noves tecnologies per arribar a grans col·lectius i fer front a necessitats de capital. Són molt comunes 

en projectes humanitaris, però s‟estenen a molts altres sectors. Un bon exemple és la iniciativa de la 

plataforma d‟internet Kiva,
3
 que aconsegueix finançar petits projectes empresarials a qualsevol lloc 

del món obtenint recursos de qualsevol persona del planeta. Això permet activar les xarxes de 

col·laboració locals o globals, l‟emprenedoria social i l‟activitat econòmica a costos molt baixos. 

Aquest concepte també es discuteix a l‟Institute for the Future (2011), on es parla de crowdsourced 

public services, cosa que permet intuir que en el futur això podria ajudar a fer front a crisis 

pressupostàries. 

 

 

 

Conclusió 

 

Així doncs, la globalització, en considerar-se menys estesa del que es pensava, dóna l‟oportunitat 

d‟explorar noves vies de creixement i d‟intercanvi entre territoris. Hi ha encara molt camí per recórrer. 

D‟altra banda, el procés de convergència, el desplaçament de l‟activitat econòmica del planeta i 

l‟emergència de nous territoris poden ajudar a aprofundir el procés de globalització i generar efectes 

contradictoris. Per començar, queda clar que la convergència i el catch-up dels països en 

desenvolupament brinda l‟oportunitat a milions de persones de sortir de la pobresa i engruixir una classe 

mitjana dèbil o inexistent a molts països. A més, el capital es desplaça cap a aquests nous territoris i 

col·labora en el seu procés de creixement fent-los sortir de l‟oblit i la pobresa. Tot i això, no se sap ben 

bé en quin moment el seu creixement s‟estabilitzarà. A escala urbana, en canvi, les balances fiscals 

positives permetran desenvolupar nous models de gestió urbana que milloraran el nivell de vida de les 

megaregions del planeta i n‟incrementaran la quota de serveis. Ara bé, les tendències que destacàvem al 

principi d‟aquest paràgraf i d‟aquest apartat també assenyalen un estancament de les economies 

occidentals i el declivi d‟un model econòmic i financer. Això, ja ara, porta a un empobriment generalitzat 

que marca l‟aparició de desequilibris socials als països desenvolupats. S‟haurà de fer més amb menys, 

reinventar-se, adaptar-se o emigrar. Allò que sí que fa temps que emigra d‟Europa són els fluxos 

inversors, tal com reflecteixen les figures 8 i 9. Això, sumat a l‟increment del deute sobirà, presenta 

reptes que, a escala urbana, es poden traduir en polarització social, clivelles intraurbanes i un fort 

augment de la competència entre ciutats per la captació de recursos. Els efectes són doncs positius i 

negatius, però l‟adopció de nous models de finançament que apostin per una anàlisi en profunditat dels 

impactes socioeconòmics, la intervenció del sector privat, la creativitat i l‟ús de noves tecnologies de 

manera intel·ligent, podrien marcar espirals de creixement positives.   

 

                                                 
3
 http://www.kiva.org/ 



 38 

Referències 
 

Atkinson, G.; Mourato, S. (2008) “Environmental Cost-Benefit Analysis”, Annual Review of Environment 

and Resources, Vol. 33: 317-344 

Barro, R.; Sala-i-Martín, X. (2003) Economic Growth, 2nd edition 

Belli, P.; Anderson, J. R., Barnum, H. N., Dixon, J. A., Tan, J-P. (2001) Economic Analysis of Investment 

Operations. Analytical Tools and Practical Applications. The World Bank. 

Boschma, R. A.(2005) “Proximity and innovation: a critical assessment”, Regional Studies, vol. 39: 61-74. 

British Prime Minister‟s Office (2010) “Government launches Big society programme”, The off icial site of 

the British Primer Minister Office, http://www.number10.gov.uk/news/big-society/. 

El Periódico (2011) http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/una-web-ven-targetes-t-10-preu-

mes-baix-perque-busca-patrocinadors-1311903. 

Estrategias de inversión (Ei) (2011) “Los mercados frontera són la opción para cualquier inversión a largo 

plazo”, EI Estrategias de Inversión.com, http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-

fondos/20110103/mercados-frontera-emergentes-tienen-muchas-similitudes.  

Ghemawat, Pankaj (2011) Mundo 3.0. La prosperidad global y las vías para alcanzarla. Ediciones Deusto, 

Barcelona. 

Grether, J. M.; Mathys, N. (2008) “Is the world‟s economic centre of gravity already in Asia?”, Université 

de Lausanne, Faculté des HEC, DEEP in its series Cahiers de Recherches Economiques du 

Département d'Econométrie et d'Economie politique (DEEP), núm. 08.03. 

Institute for the Future (2011) A planet of civic laboratories. The future of cities, information and inclusion, 

Technology horizons program, Palo Alto http://www.iftf.org/inclusion. 

International Monetary Found (2011) Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa. Recovery and 

New Risks. International Monetary Found, Washington DC. 

Krugman, P. (1991) Geography and Trade. MIT Press, London. 

La Vanguardia (15-01-2012) “Europa està en venda”, La Vanguardia Diners. 

Leamer, E.; Storper; M. (2001) “The Economic Geography of the Internet Age”, Journal of International 

Business Studies, vol. 32: 641-665. 

McKinsey Global Institute (2011) “Urban World: Mapping the Economic Power of Cities” 

McKinsey&Company, www.mckinsey.com/mgi. 

Nellor, David C.L. (2008) “Los nuevos mercados africanos de frontera”. Finanzas y Desarrollo, 30-33. 

Pike  A.; Rodríguez-Pose, A.; Tomaney, J. (2006) Local and regional development. Routledge, London. 

Quah, Danny (2011) “The Global Economy‟s Shifting Centre of Gravity”, Global Policy, 2 (1): 3-9 

Smith, Laurence C. (2011) The New North. The world in 2050. Profile Books Ltd., London. 

The Economist (2011) “The new spatial relationship. Amid the economic gloom, Britain is at the leading 

edge of an important global trend”, The Economist, UK. 

Woodall, Pam (2011) “Hey big spenders” a The World in 2012, p.128, The Economist, Wyndeham Group, 

UK. 

World Bank (2009) World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. The World Bank, 

Washington. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.number10.gov.uk/news/big-society/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/una-web-ven-targetes-t-10-preu-mes-baix-perque-busca-patrocinadors-1311903
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/una-web-ven-targetes-t-10-preu-mes-baix-perque-busca-patrocinadors-1311903
http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-fondos/20110103/mercados-frontera-emergentes-tienen-muchas-similitudes
http://www.estrategiasdeinversion.com/videos-fondos/20110103/mercados-frontera-emergentes-tienen-muchas-similitudes
http://www.iftf.org/inclusion


 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PART 2 

Tendències diferencials de futur 
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4. Coneixement i capital humà, les bases del futur 
 

El coneixement i el capital humà són la plataforma de futur que les ciutats tenen per tal de poder accedir 

a les xarxes de buzz (o dinamisme) local i de pipelines (o connexions) internacionals i, així,  poder créixer 

de manera sostenible. Aquest fet porta a destacar les següents tendències: 

 

 

 El capital humà desencadenarà potencial de creixement a les ciutats d’Occident. Ha arribat 

l’hora de l’economia del coneixement. 

 

 El grau d’obertura i de diversitat d’oportunitats d’una ciutat dependrà del seu substrat de 

capital humà. 

 

 Aquelles ciutats  que siguin prou enginyoses per adaptar-se i reinventar-se seran les que 

floriran socioeconòmicament.  

 

 Vivim un procés de fuga de cervells que es pot invertir a mitjà termini si les metròpolis pugen 

al tren del coneixement. 

 

 El concepte smart es vincularà fortament a l’economia del coneixement per no caure en la 

paradoxa de generar “ciutadans estúpids” en lloc de “ciutats intel·ligents”. 

 

 

Efectivament, no és d‟estranyar que les últimes discussions en l‟àmbit periodístic subratllin contínuament 

la importància del coneixement i el capital humà com a base del desenvolupament, la creació de 

llocs de treball, el creixement sostenible, la innovació, la tecnologia i, finalment, la llibertat d‟acció i la 

qualitat de vida. Ja sigui en les últimes edicions de La Vanguardia (2012, 2012a), tant en portada com 

contraportada, El País (2012) o reportatges especials a TV3, es posa a debat la força de creixement que 

engloba el coneixement i el capital humà. El més sorprenent és l‟exemple de Corea del Sud, en el qual 

s‟explica que l‟enorme pressió per millorar l‟educació d‟un país l‟ha catapultat de la pobresa absoluta als 

més alts graus de desenvolupament en 50 anys. També destaca un article publicat recentment per Le 

Monde (2011) on s‟afirma literalment que “el [nou] concepte de „la ciutat que aprèn‟ es troba al cor d‟un 

nombre creixent d‟estratègies de desenvolupament econòmic i és més que probable que sigui la principal 

característica de la ciutat del futur i del seu capital humà, social i immaterial”. Per tant, en aquest capítol 

argumentarem en pro del coneixement, l‟economia del coneixement i la capacitat que té d‟atreure talent, 

inversió, i de generar dinamisme i creixement econòmic. Vist això, també s‟exposarà el concepte smart, 

que tanta popularitat té ara als mitjans.  

Aquest capítol representa la base del segon bloc d‟aquest informe i s‟argumenta a través del prisma de 

les ciutats d‟Occident. En els tres capítols següents es discutiran aquelles tendències que complementen 

el coneixement. És a dir, es parlarà de tecnologia,  innovació, qualitat de vida, sostenibilitat i governança. 

La idea principal, tal com expressa l‟esquema inicial de la pàgina 6, és que el coneixement és la base 

que dóna impuls a les altres forces de benestar i desenvolupament. Sols, aquests altres aspectes 

(tecnologia i innovació, qualitat i governança) poden resultar insuficients per desencadenar ciutats 

pròsperes amb creixements sostenibles. 

 

 

L’economia i la societat del coneixement 

 

El coneixement, segons Döring i Schnellenbach (2006:377), consisteix en totes aquelles “habilitats que 

els individus utilitzen per solucionar problemes, prendre decisions i entendre nova informació [...], és 
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entès com una eina que pot ser usada conscientment o inconscient pels individus [...], no és estàtic (sinó 

acumulatiu) [...] i la seva evolució depèn de les condicions de frontera, com pot ser un marc institucional”. 

Segons d‟altres, aquestes habilitats permeten desenvolupar capacitats d‟adaptació que ajuden zones en 

declivi a remuntar i entrar en espirals de creixement urbà (Schultz, 1964 a Glaeser i Saiz, 2003). 

L‟economia del coneixement o l‟economia basada en el coneixement, doncs, incorpora el coneixement 

com a eina per crear beneficis socials i econòmics. De fet, diverses teories del creixement posen el 

coneixement i l’educació com un dels pilars del desenvolupament econòmic. És el cas de la “teoria 

del creixement endogen”, que incorpora el capital humà, la innovació i el coneixement i totes les 

externalitats positives per entendre els processos de dinamisme socioeconòmic. Actualment és a 

bastament usada per marcar futur. Al Canadà, un dels països més desenvolupats del planeta, alguns 

think tanks del país consideren que cal fomentar l‟economia del coneixement millorant els vincles de la 

universitat amb la societat, evitant actituds excessivament protectores envers les patents i incentivant 

l‟obertura i l‟intercanvi internacional per tal de desencadenar un procés de renovació i creixement 

socioeconòmic (Howitt, 2007). Tot, doncs, està basat en el valor afegit que aporta el coneixement i en la 

capacitat que aquest dóna d‟adaptació i reinvenció. 

Queda clar, doncs, que el coneixement i el capital humà són forces directes per promoure la prosperitat 

d‟una regió en el present i en el futur. Indirectament, però, també hi ha forces que condicionen la 

quantitat de coneixement i de talent en una ciutat. Richard Florida (2004) argumenta que aquesta força 

indirecta correspon al grau d’obertura i de diversitat d’oferta d’una ciutat. De fet, aquesta observació 

encaixa amb la idea de les pipelines i de com aquestes poden impulsar socioeconòmicament qualsevol 

aglomeració urbana i fer que incrementi el seu PIB. Tot i això, en defensa del capital humà, es 

considera que aquesta no és una força indirecta, sinó una possible conseqüència directa de 

l’increment de capital humà. A més, podríem dir que aquesta capacitat d‟oferir diversitat, tant de 

tipologies de barris, tipologies d‟habitatges, tipologies de famílies, serveis, persones, etc. és molt més 

assequible per a grans conurbacions urbanes amb grans superfícies i gran capacitat de finançament, que 

per a ciutats mitjanes, petites o econòmicament dependents. Ja sabem que les metròpolis o 

megaregions ho tenen més fàcil per evitar situacions de declivi, però això no pot desmoralitzar les ciutats 

petites o mitjanes, i sobretot, no les ha de portar a apostar per grans projectes econòmicament aberrants. 

És a dir, cal generar sistemes més eficients de gestió de grans infraestructures existents i apostar 

per les persones i el seu creixent valor afegint en forma de capital humà. Això és molt més rellevant 

per generar oportunitats als ciutadans a llarg termini que no pas de l‟acumulació d‟infraestructures 

excessivament diversificades.  

 

CAS 6. l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Catalunya i el coneixement 

 

Recentment, destaca l‟entrevista que es va fer a la Universitat de Barcelona a Andrés Rodríguez-Pose, 

en què es posava en relleu que el coneixement era clau per a la competitivitat futura, però que a més 

Catalunya estava especialment ben posicionada respecte d‟això. Segons Rodríguez-Pose, Catalunya és 

líder en captació i producció científica a Espanya.  

“Una de las ventajas y de las principales áreas en las que Cataluña sigue siendo líder en España (porque 

el resto está cada vez más concentrado en Madrid) es en capacitación y producción científica. Las 

universidades y los centros de investigación catalanes siguen siendo líderes en España. Cataluña cuenta 

con centros de investigación de nivel europeo y mundial, y una capacidad para generar mano de obra de 

alto nivel de cualificación. Hay que hacer una apuesta seria y que los recortes no afecten a este tipo de 

actividades, porque es lo que puede sentar las bases de una futura mayor competitividad y de una 

economía más basada en el conocimiento.” 

Dit això, es reforça la idea del valor que té el capital humà i permet confirmar que l‟emergència de 

centres de prestigi internacional vinculats amb l‟economia real serà clau per fer realitat una societat 

urbana de futur intel·ligent, oberta i competitiva, capaç de tenir èxits en un marc local però també en un 

marc internacional. 

http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2011/Entrevistes/andresrodriguez.html 
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De fet, ho podem resumir entenent que aquest vector diferencial –el capital humà– desencadena 

espirals virtuoses de creixement que permeten sobrepassar moltes barreres i arribar a majors graus 

de benestar individual i col·lectiu. El que aquí volem argumentar, doncs, és que el capital humà i el 

coneixement impulsen la creativitat i porten a majors graus d‟obertura, visió crítica, independència 

individual i tolerància. Això permet que qualsevol innovació externa o interna (sigui tecnològica o 

socioeconòmica) pugui ser assimilada amb més facilitat i, per tant, incorporada pels ciutadans dins les 

dinàmiques urbanes. Aquests fets representen factors d‟atracció de talent i de noves inversions que 

alhora aporten major competència i desencadenen el pas final cap a nivells de vida i de benestar social 

més alts. Aquesta espiral es resumeix de la següent manera, sense tenir l‟ambició de marcar un ordre de 

causalitat estricte: 

 

+coneixement +capital humà +creativitat +obertura +tolerància +assimilació +innovació 

 

 +atracció  +talent  +inversió +competència +benestar social  
 

 

 

Per tant, només aquelles ciutats capaces d’apostar per una economia basada en el coneixement i 

que siguin prou enginyoses per adaptar-se i reinventar-se constantment, seran les que floriran 

socioeconòmicament. 

 

 

Emigració, capital humà i educació 

  

Fent referència a les espirals virtuoses de creixement i al desenvolupament local, es diu que la bona 

salut d‟una economia local es pot testar calculant el percentatge de llicenciats que són capaços 

d‟incorporar-se en el mercat laboral en el qual s‟inscriu la seva universitat (Cheshire i Magrini, 2002). En 

canvi, la tendència indica que actualment es va en sentit oposat. Es parla d’una fuga de cervells, 

(temporal, segons alguns experts (Cabré 5-10-2011, Ulied 5-10-2011))
4
. De fet, l‟Institut Nacional 

d‟Estadística anuncia que el saldo migratori del 2011 a Catalunya ha estat negatiu per primer cop en deu 

anys, i a més, revela que, cap al 2010, el creixement natural de la població a Espanya serà negatiu (El 

Punt, 2012; INE, 2010). Per tal de capgirar aquesta projecció, cal aprofitar aquest moment per modificar 

la base econòmica de les urbs i poder-la fer de nou atractiva per al talent local o internacional. El retorn 

d‟aquest talent donarà l‟oportunitat d‟aplicar allò après a fora i, en conseqüència, permetrà activar 

nombroses pipeplines i dinamitzar el buzz local tal com deia Saxenian amb la seva teoria sobre els “nous 

argonautes” (veure capítol 1). Ara bé, tots els esforços dels joves emigrants (temporals) resultaran inútils 

i infructífers si, en tornar, el coneixement i l‟experiència acumulada no poguessin agafar valor a la seva 

ciutat d‟origen. Això es faria realitat en tres casos: 

 

1. En el cas que en un futur proper no s‟hagués pres partit de la tendència que aposta pel capital humà 

i s‟hagués mantingut una ciutat basada en feines de poc valor afegit, rutinàries i fàcilment 

codificables i, en conseqüència, amb poca capacitat d‟assimilació, d‟innovació, de canvi i d‟obertura.  

2. El primer cas es veuria reforçat si no s‟hagués emprès un relleu generacional seriós i meditat en tots 

els àmbits i institucions que permetés obrir les portes, de manera interna, a la joventut més ben 

qualificada que ha tingut la societat actual i que, a més, acumula experiències llargues a l‟estranger. 

Si no s‟emprèn aquest canvi de cicle generacional, ens trobarem amb un segment de població que 

aquí classifiquem com a “Peter Pans obligats”, és a dir, joves que volen créixer, però als quals se‟ls 

                                                 
4
 Fins i tot circulen acudits que ho subratllen dient que, avui dia, quan acabes una carrera existeixen tres possibles sortides: per 

terra, per mar o per aire! 
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barra el pas, fet que va directament lligat a les necessitats URGENTS de reforma del mercat laboral 

de països com Espanya. Malauradament, les metròpolis poc poden fer en aquest aspecte. Tot i això, 

aquí està en joc capital humà, innovació latent i força vital de milions de ciutadans que restarà 

desaprofitada i oblidada. En definitiva, un retrocés per a una ciutat, una metròpolis i una regió 

sencera que pot afectar diverses generacions. 

3. Finalment, es presenta el risc de trobar-nos en una societat on els que realment han pogut créixer i 

finalment procrear, hauran estat majoritàriament aquells amb un esperit més pragmàtic i més poc 

informat, que hauran tingut accés a feines de poc valor afegit, però d‟estabilitat i rendiment econòmic 

prou alts. És córrer el risc de premiar així els sectors de població menys inquiets i més conformistes i 

acomodats. La gent amb més inquietuds haurà marxat. El risc, doncs, que corre Barcelona, en 

aquest àmbit, és el d‟esdevenir una ciutat del “mínim esforç”. 

 

Per tant, la fuga de cervells és real, i potser més gran que la calculada per l’INE si considerem 

aquella gent que marxa, de forma suposadament temporal, però es manté registrada al cens local. Això 

permet reflexionar sobre la importància d‟anar cap a una societat del coneixement i de replantejar-se, 

entre altres coses, cap a on va l‟educació en general i on se situen els incentius socials. 

 

Sobre aquest últim aspecte educatiu, exposem una taula elaborada per Subirats el 2009 que permet 

incidir en la tendència de futur pel que fa a l‟educació a tots els nivells. Pensem que, en gran part, és la 

cultura que deriva d‟una determinada manera d‟educar, la que permet adoptar actituds més o menys 

obertes, innovadores, crítiques i emprenedores. La taula exposa un model de desenvolupament humà 

que es basa en la idea que l‟entorn immediat ja és la millor eina d‟aprenentatge. Una visió que, a més, 

reclama una organització menys jeràrquica, més participativa i més inclusiva i que, per tant, es 

fonamenta en la  interacció constant i transversal entre diverses disciplines: la pluridisciplinarietat i la 

transversalitat hi destaquen. A més, considerem que aquest nou model no cal pensar-lo com a model 

centrat exclusivament a l‟educació primària o secundària (que ja ha quedat prou desvirtuada i sacsejada 

a causa de la vinculació excessiva que manté amb la política (veure La Vanguardia, 2012a)), sinó que 

s‟estén a l‟educació universitària, a l‟educació professional i a qualsevol altre sector de coneixement. La 

taula permet fer ressonar les pròpies paraules de Subirats (2009), que diuen: “Tots eduquem, i ho fem 

amb el nostre „soroll‟ (amb la nostra actitud, amb els nostres actes), no pas amb les nostres paraules.” 

 

 

Model TRADICIONAL Model DE FUTUR 

 

Educació = escola Educació = “tot educa” 

Temps limitat Educació contínua 

Llunyania Proximitat 

Jeràrquic Participatiu 

Sectoritzat Pluridisciplinari 

 

 

Taula 4. Elaboració a partir del quadre de Joan Subirats titulat  “Canvis en la concepció de l‟educació” a la revista Guix, núm. 356-
357. Juliol-agost 2009. 
 

Per tant, en un futur, invertir els fluxos migratoris i especialment invertir aquells fluxos que involucren la 

captació o pèrdua de talent, passa, entre altres coses, per reformular aspectes que pertanyen a 

l‟educació i a la capacitat que té de generar valor, obertura, visió crítica, adaptabilitat, participació, 

transversalitat i innovació. 
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Smart: més enllà del branding i la tecnologia 

 

Ha arribat doncs l‟hora de definir smart, ja que actualment hi ha gran quantitat de simposis, conferències, 

informes, articles i pàgines web que utilitzen aquest terme insistentment. De fet, en l‟àmbit urbà es parla 

de smart com totes aquelles aplicacions tecnològiques que permeten agilitzar el funcionament d‟una 

ciutat, i té especial rellevància en els sectors del transport, l‟aigua i els residus. Aquí es defensa que 

smart i tots els termes que inclouen smart han de ser conceptualitzats com quelcom més enllà de la 

tecnologia i han de poder-se integrar dins la idea de coneixement. De fet, en aquest informe es parla de 

smart com a part intrínseca de l‟economia del coneixement i no com a un subgrup que es caracteritza per 

l‟ús de la tecnologia, tal com ens feina notar Trullén (23-11-2011). Smart, doncs, forma part d‟aquella 

capacitat lligada a la resolució de problemes i l‟assimilació de nova informació. 

Per tal d‟evitar el risc de crear ciutadans estúpids i no ciutats intel·ligents (o smart), cal subratllar que 

smart ha de passar per entendre que també hi ha un nivell de coneixement inherent i intangible que fa 

prosperar les ciutats. És la idea de coneixement entès com aquelles accions humanes que deriven del 

comportament agregat de milions de ciutadans i que acaben definint una societat sencera. És un 

coneixement que impregna totes les maneres de fer i de procedir i que pot distorsionar processos de 

manera positiva o negativa, facilitant o dificultant el desenvolupament conjunt d‟un col·lectiu.  

Smart, doncs, no és ni ha de ser ni una estratègia de branding, ni una visió positivista de la tecnologia, ni 

una simple estratègia de negoci. Smart passa per una actitud oberta, crítica i responsable dels ciutadans 

d‟una metròpolis. 

 

CAS 7. Smart, educació i creixement sostenible 

 

Amb la taula que es mostra a continuació, es vol emfatitzar que la idea de smart city basada en el 

concepte de ciutat del coneixement no es pot aplicar a tot arreu per igual. Aquest coneixement es 

distribueix de manera diferent en l‟espai. Per tant, estratègies aptes per a certes regions del planeta 

poden resultar inadequades per a altres a causa dels nivells diferencials d‟educació dels seus habitants. 

A més, com diu l‟OCDE (2011), “tenir una bona educació incrementa de manera significativa la 

probabilitat de trobar feina [...]. Els homes amb carreres universitàries tenen un 16% més d‟oportunitats 

de trobar-la i les dones un 30%”. L‟OCDE destaca que no només tenir o no tenir un grau universitari és 

important, sinó que la qualitat d‟aquest títol també s‟ha de valorar. En definitiva, l‟educació i la seva 

qualitat és cabdal per definir el futur d‟una societat, i les dades d‟aquesta taula preocupen, ja que no 

només és baix el percentatge de població amb estudis secundaris entre 25-64 anys a Espanya, sinó que 

també ho és el percentatge entre gent de 25-34 anys. Aquests últims són un bon indicador de cara al 

futur. 

 % de població amb 
estudis secundaris entre: 

 
 

països 25-64 anys 25-34 anys PISA
1
 (sobre 600) 

Mitjana OCDE 73 80 493 

Suècia 85 91 497 

Polònia 87 93 500 

Corea 79 98 539 

Canadà 87 92 524 

Xile 68
2
 85 449 

Espanya 51 65 481 

1. Program for International Student Assesment . Es tracta d‟un conjunt d‟exàmens per analitzar el rendiment dels estudiants i 
comparar-lo entre diferents països. 
2. Els valors en grana i negreta se situen per sota la mitjana de la OCDE. 

 
Taula 5. Nivells d‟educació a diferents països i mitjana de l‟OCDE (elaboració pròpia segons dades de l‟OCDE Better Life Index 
(2011), http://oecdbetterlifeindex.org/) 
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Conclusió 

 

En resum, la importància del coneixement com a base del desenvolupament està àmpliament discutida i 

contrastada per àmbits acadèmics i periodístics, entre d‟altres. Tots coincideixen a dir que el futur de les 

nostres ciutats passa per un canvi de perspectiva que estableixi les bases per a una economia del 

coneixement. Aquest model de futur desencadena espirals virtuoses de creixement que resulten en un 

major benestar social i en nivells de vida més alts. Per altra banda, aquesta aposta de futur també 

catalitza poderosos efectes d‟atracció de talent el qual, actualment, tendeix a allunyar-se dels territoris en 

decreixement (manca de treball, d‟oportunitats de desenvolupament personal i col·lectiu, etc.). És a dir, 

territoris que no mostren prou capacitat de reacció i adaptació per una manca estructural de capital humà 

i una manca de capacitat per retenir-lo i aprofitar-lo. Entre altres coses, s‟imposa urgentment la 

necessitat de començar un relleu generacional i una flexibilització del mercat laboral i, així, inventar  nous 

models de creixement urbà. Aquests, si es volen basar en el concepte smart, han d‟entendre aquesta 

idea en alça com a sinònim d‟intel·ligència i reflexió crítica, de coneixement i capital humà, i no tant com 

una intervenció de màrqueting urbà o de negoci tecnològic. Els riscos podrien ser els de veure prosperar 

ciutadans estúpids i no ciutats intel·ligents. 
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5. Tecnologia i models d’innovació integrada 
 

La irrupció tecnològica actual encamina les ciutats cap a un futur cada cop més mecanitzat i sensoritzat, 

però la ciutat del futur serà intel·ligent i innovadora o no serà. Per tant, es detecta que les tendències 

més destacades en l‟àmbit de la tecnologia i la innovació són les següents: 

 

 

 El factor tecnològic continuarà accentuant i modificant els processos d’aglomeració. 

 

 La tecnologia permet predir una nova revolució industrial i amenaça les economies d’escala. 

Apareixeran noves indústries i nous models de negoci. 

 

 El núvol de connexions virtuals vinculats a la ciutat obriran portes a múltiples processos 

d’innovació. 

 

 La tecnologia afavorirà l’apoderament del ciutadà donant-li més graus de llibertat i major 

capacitat d’influència.  

 

 La innovació serà vista des d’una perspectiva que integri la comprensió de factors més enllà 

de la inversió en I+D. 

 

 Els filtres socials marcaran la capacitat innovadora de les metròpolis.  

 

 

T e c n o l o g i a  

 

Més aglomeració! 

 

Efectivament, les noves tecnologies no han estat capaces d‟aplanar la superfície terrestre fent 

desaparèixer la ciutat tal com argumentaven Friedman (2005) i tots els partidaris d‟una globalització 

radical que permetés desregular mercats, integrar fronteres i fer desaparèixer espai i distància. De fet, tot 

indica que les revolucions tecnològiques que s’aproximen no faran sinó reforçar aquesta 

tendència cap a l’aglomeració, afavorint intercanvis de volums d‟informació més alts i, per tant, 

incrementant la necessitat de comunicació a nivells encara més elevats. Tal com Storper i Venables 

(2004) i Leamer i Storper (2001) subratllen, la informació no codificada, o sigui, que no és possible de 

transmetre via correu electrònic, Whatsaap, SMS, Facebook, Twitter, etc., fa necessàries les trobades 

cara a cara (face-to-face) i, segons la tendència actual, l‟increment de comunicació gràcies a nous 

avenços tecnològics farà que els “cara a cara” esdevinguin encara més freqüents. De fet, les noves 

tecnologies ja estan desencadenant canvis en regions del món com ara  l‟Àfrica, on la introducció 

massiva de la telefonia mòbil està revolucionant el continent sencer. El cas és que, per saber quins 

patrons de desenvolupament recorrerà la tecnologia del futur i com impactarà a les ciutats, també caldrà 

parar atenció a l‟Àsia. Segons Andreu Ulied (5-10-2011) la Xina, que no està supeditada a les grans 

empreses d‟Occident, podrà desenvolupar i comercialitzar tecnologies aplicades a grans densitats de 

manera imminent. Els sistemes que poden desenvolupar per tal de cobrir aquestes necessitats, poden 

oscil·lar entre tecnologies de producció d‟energia massiva en grans fàbriques de carbó fins a sistemes 

descentralitzats i compactats per servir un automòbil. El seu enfocament, de moment, resta força incert. 
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CAS 8. Tecnologia i patrons d’urbanització a l’Àfrica 

 

A l‟Àfrica subsahariana l‟agilització de l‟informació a través dels dispositius mòbils ha incrementat de 

manera substancial les possibilitats de supervivència de milions de persones (més de 500, segons The 

Guardian), perquè ha permès engegar negocis de tots tipus i ha esdevingut un modus vivendi real. A 

més, també està canviant el patrons d‟urbanització. 

La manca de serveis, de perspectives de feina i d‟oportunitats a les zones rurals, la manca 

d‟infraestructures, les barreres a la mobilitat, la ineficiència en la gestió de recursos, la lentitud de tots els 

processos i la inseguretat generalitzada de la zona, són alguns dels factors que impulsen la gent a 

buscar oportunitats a la ciutat, però també són factors que han permès que la introducció del telèfon 

mòbil escombrés el mercat, ja que permet contrarestar totes aquestes deficiències.  

Hem detectat que un dels principals sectors en els quals ha incidit el mòbil és el sistema bancari. 

Actualment, MTN (a través del sistema MobileMoney) o Safaricom (a través d‟M-Pesa) ofereixen serveis 

de “banca mòbil” per als seus clients. És a dir, permeten pagar béns i serveis o fer transferències 

simplement enviant un missatge de text. Un cop enviat, el receptor ho pot convertir en líquid a l‟oficina 

local d‟M-Pesa. Alguns experts en el tema s‟aventuren a dir que “l‟Àfrica és el Silicon Valley de la banca. 

El futur de la banca s‟està definint allà... i canviarà el món” (Carol Realini a Fox, 2011). Tot i els reptes 

que la introducció de la tecnologia mòbil representa pel que fa a l‟aparició de clivelles digitals, problemes 

de cobertura i d‟electricitat, aquest enginy també està dinamitzant els sectors de la salut, de l‟agricultura i 

de l‟educació i creant eficiències en aquests àmbits, ja siguin socials o econòmiques. A més, aquestes 

tecnologies, seguint els patrons d‟intercanvi d‟informació i de diners, reforcen els processos 

d‟aglomeració i d‟urbanització, però de manera positiva, ja que actuen descongestionant les megalòpolis 

del continent i propiciant la generació d‟oportunitats a ciutats mitjanes de zones rurals més aïllades, 

ressaltant la tendència que s‟apuntava al capítol 2. Un estudi de la London Business School va detectar 

que l‟increment de 10 telèfons mòbils per cada 100 persones en un país en desenvolupament 

representava un increment del 0,5% del seu PIB. Així doncs, la tecnologia pot fer variar en un futur 

patrons d‟urbanització i de desenvolupament socioeconòmic. No en tinguem cap dubte. 

 

http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jul/24/mobile-phones-africa-microfinance-farming 

http://www.nytimes.com/2009/10/06/science/06uganda.html 

 

 

 

Noves indústries i nous models de negoci 

 

Podríem argumentar, doncs, que la tecnologia del futur impulsarà la creació de noves indústries que molt 

possiblement tindran un origen urbà. Ja hem vist les oportunitats que oferia la tecnologia mòbil, però 

també cal destacar altres camins. Recentment, The Economist (2011) anunciava “the manufacturing 

technology that will change the world”: una tecnologia d‟impressió en 3D, també anomenada manufactura 

additiva, que ofereix prou arguments per pronosticar un canvi similar al de la invenció de la màquina de 

vapor el 1750. Amb aquesta nova tecnologia s‟arriba a presagiar que, de la mateixa manera que la 

Revolució Industrial va fer possible la producció en massa creant les famoses economies d‟escala, 

aquesta nova tecnologia manufacturera les anul·larà. Afirma que “la impressió digital tridimensional fa tan 

barat produir una única unitat, com produir-ne milers  i, per tant, soscava les economies d‟escala” (The 

Economist, 2011:11). Però no s‟acaba aquí. Alguns s‟apunten al tren de Friedman predint una 

descentralització exacerbada del món associada a un procés invers d‟urbanització. Ja no seran 

necessàries les fàbriques que coneixem actualment, ni les línies de producció que les acompanyen, i per 

tant, desapareixeran les forces d‟aglomeració industrial. Cada assentament podrà tenir el seu 

“fabricador” propi per a tota mena de productes.  Això, de fet, encaixa amb la discussió presentada per 

http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jul/24/mobile-phones-africa-microfinance-farming
http://www.nytimes.com/2009/10/06/science/06uganda.html
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Àlex Ruiz (27-10-2011) en la qual es considerava que el model del futur passa per petits emprenedors 

autònoms. Una tecnologia d‟aquestes característiques reforçaria aquesta tendència posant a l‟abast una 

eina ideal per engegar un negoci únic i individual. 

 

Si això serà o no serà així queda per veure, però sí que ja hi ha una tendència força clara que apunta a 

la creació de nous models de negoci gràcies a aquesta revolució tecnològica lligada a la ciutat. Robin 

Ried, del World Economic Forum, argumentava en una sessió de la Smart City Expo 2011 que, en el 

futur, les empreses s‟ho jugaran tot en termes urbans. I ja ara, sectors empresarials prèviament allunyats 

del discurs urbà, comencen a canviar els seus productes i el seu model de negoci per adaptar-se al 

concepte de ciutat intel·ligent que ja s‟entreveu amb claredat a l‟horitzó (oferint serveis relacionats amb la 

mobilitat, el medi ambient, l‟aigua i l‟energia, entre d‟altres). Efectivament, la demanda potencial es 

concentra a les metròpolis i els nous models de negoci hi aniran associats. Com diu un article publicat 

recentment a Barcelona Metròpolis: “Ara podem, un cop més, fer de la necessitat virtut. Les mateixes 

tecnologies que necessitem per fer ciutats intel·ligents i sostenibles poden contribuir a reindustrialitzar-les, 

oferint alhora oportunitats econòmiques i solucions als problemes urbans” (Sanromà, 2011). 

 

 

Ciutats núvol i ciutadans 4.0 

 

A més, l‟avenç tecnològic actual ens fa sospitar que les ciutats del futur penjaran d‟allò que anomenem 

“el núvol” i es crearan ciutats virtuals o cloud cities que podran establir patrons de coordinació i eficiència 

amb l‟objectiu d‟abastir els ciutadans de millors serveis. Les smart grids, com a xarxes energètiques o 

xarxes de serveis digitals, s‟imposaran sobre el teixit urbà i interaccionaran amb les emergents xarxes 

socials. L‟horitzó d‟aquest escenari és inescrutable i la imaginació dels agents que el conformin tindrà un 

paper clau. Tot i aquestes incerteses, queda força clar que s‟imposarà un urbanisme 3.0 vinculat a 

processos constants de feedback associats a les TIC. Ben utilitzat, aquest núvol de connexions no-

espacials pot afectar positivament sectors molt diversos, passant per grups de recerca i innovació, grups 

socials específics, moviments ciutadans de base, grups empresarials, grups industrials, administracions 

públiques, etc. De fet, alguns consideren que la cloud city serà una força democratitzadora.   

 

El ciutadà, a través d‟aquestes noves tecnologies, pot tenir l‟oportunitat de guanyar poder de decisió i 

guanyar un grau de llibertat per participar a la vida pública. Tots aquests canvis pronostiquen una 

informalització creixent de les relacions socials promoguda justament per aquestes noves tecnologies, 

contraposant el concepte d‟“informal” a conceptes com jeràrquic, burocràtic o top-down. Ara bé, es podria 

argumentar que això, per una banda, dependrà de l‟ús que l‟administració pública faci d‟aquestes noves 

tecnologies i el grau d‟imaginació que hi apliqui. Per l‟altra, aquests canvis també queden subjectes a la 

capacitat creativa de la mateixa ciutadania i del sector privat. En definitiva, el que sí que queda clar és 

que s‟obren les portes perquè una revolució de caire democratitzador es faci realitat, fent que el ciutadà 

passi per un nou procés d‟apoderament amb mires de futur. Com Glaeser (2011) ens recorda, la 

preocupació principal d‟un alcalde ha de ser la de vetllar per fer possible l‟apoderament dels seus 

ciutadans, tant si la ciutat es troba en procés expansiu o recessiu. La tecnologia actual pot ser una 

excel·lent eina per fer-ho possible ja que, tal com diu Sanromà (2011) permetrà imaginar “una concepció 

integral de la ciutat on aquesta i els seus habitants són l‟eix conductor i no pas els receptors passius 

d‟una allau de tecnologia”. 
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CAS 9. Ciutadania 4.0 

 

Aquesta iniciativa pretén donar veu a tots aquells actes d‟emprenedoria ciutadana lligats a les noves 

tecnologies de la informació. Es tracta de ciutadans que emprenen en el moment que es veuen exposats 

a situacions on l‟administració pública o altres empreses no han tingut la capacitat d‟actuar i cobrir una 

necessitat. Una iniciativa d‟aquestes característiques fa palesos els nous processos bottom-up que es 

poden desencadenar a partir de l‟ús col·lectiu de les noves tecnologies. Aquestes tecnologies permetran 

l‟apoderament del ciutadà, oferir nous serveis i dinamitzar el teixit socioeconòmic a partir de la creació de 

nous models de negoci.  

 

http://ciutadania40.cat/info/home 

 

 

 

CAS 10. Nous cartògrafs 

 

A altres regions del món, la tecnologia està oferint millors serveis a ciutadans que resten completament 

desprotegits per les seves administracions. També es tracta de tecnologies que permeten facilitar  

operacions de rescat en situació de catàstrofe natural en entorns urbans. El primer cas fa referència a la 

possibilitat d‟informar la població de la localització d‟un servei ciutadà a través de sistemes de 

mapificació en GPS per facilitar-ne l‟ús i l‟accés. Aquesta s‟ha desenvolupat gràcies a recursos del Banc 

Mundial a diverses zones del planeta. En el segon cas, es fa referència als exemples que ofereixen 

organitzacions sense ànim de lucre (non-profit tech companies) com Ushahidi, que permeten mapejar les 

necessitats de recursos bàsics a zones específiques de la ciutat després d‟una catàstrofe. Aquest va ser 

el cas de Port-au-Prince després del terratrèmol de magnitud 7.0 de l‟escala de Richter que va sacsejar 

la zona i va deixar centenars de milions de persones sota les runes l‟any 2010. 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23087410~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,

00.html ; http://ushahidi.com/ 

 

 

 

 

I n n o v a c i ó  

 

La innovació serà fonamental per a la ciutat del futur ja que “la capacitat de connexió i creixement d‟una 

ciutat depèn de la seva capacitat d‟oferir valor afegit en un mercat cada cop més integrat i competitiu i 

això, en última instància, depèn de la seva capacitat d‟innovació” (Rodríguez-Pose, 22-12-2011). 

 

 

Models de futur  

 

Segons els experts, “la innovació és aquell procés d‟aprenentatge col·lectiu en un entorn social 

determinat que depèn fonamentalment de la transmissió i assimilació de coneixement tàcit (no codificat) i 

d‟interdependències no substituïbles o intercanviables” (Crescenzi, 2005:472).Tenint aquesta definició 

com a base, els elements que conformen el model integrat d‟innovació de futur que es discuteixen a 

continuació són els següents: inversions en I+D, sistemes i estructures d‟innovació regional, spillovers, 

filtres socials, tecnologies de transmissió de coneixement tàcit, innovació i creixement socioeconòmic; es 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23087410~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23087410~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html
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basen en els estudis de Rodríguez-Pose (1999), Storper i Venables (2004), Crescenzi (2005) i 

Rodríguez-Pose i Crescenzi (2009). 

 

Dit això, a l‟hora de parlar d‟innovació, cal entendre que en un futur “semiglobalitzat” on la distància 

espacial, institucional i cultural agafen rellevància (veure capítol 1), l‟acumulació o l‟accés a informació 

codificada ja no marcarà diferència ni tendència, ja que la tecnologia existent possibilita un accés 

immediat i quasi infinit a aquest tipus d‟informació. L’única tecnologia que permet transmetre 

coneixement tàcit i no codificable i generar innovació és aquella que implica la coincidència en 

espai i temps i que passa per les trobades cara a cara. Aquesta tecnologia, el cara a cara, permet 

dinamitzar la comunicació i la transmissió de coneixement en tant que reforça la confiança, els incentius 

mutus, la motivació i la socialització. Aquests últims depenen de les normes culturals i institucionals d‟un 

territori, entre d‟altres. Per tant, les característiques intrínseques d‟un territori (ja siguin espacials, 

socioeconòmiqes, culturals o institucionals) són les que oferiran un avantatge comparatiu respecte 

d‟altres territoris, permetent o impossibilitant l‟intercanvi tàcit de coneixement. La innovació, doncs, 

dependrà de la capacitat d‟interaccionar de manera complexa (no lineal) dels diferents agents innovadors 

d‟un territori: centres de recerca i universitats, per un costat, i el seu entorn immediat definit per una 

estructura socioeconòmica i institucional, per l‟altre.  

 

El més interessant de tot això, és que la tendència en l’àmbit de la innovació urbana marca una 

integració de les diferents esferes socials i institucionals que, amb les seves interaccions, són 

capaces de dinamitzar el buzz local. Ja no només es pot pensar en innovació parlant d‟inversió directa 

en I+D, sinó que cal pensar en innovació com quelcom que depèn també d‟altres àmbits, com els lligats 

a les institucions mateixes d‟una regió o una ciutat. Per entendre aquest concepte, Rodríguez-Pose 

(1999) utilitza la idea de “filtre social” i altres el concepte complementari de “sistemes d‟innovació 

regional”. El “filtre social” fa referència a les condicions socioeconòmiqes d‟un territori que determinen la 

capacitat de construir estructures i sistemes per a la innovació. Com que els determinants institucionals 

són difícils de mesurar, sí que s‟ha pogut avaluar la permeabilitat o impermeabilitat d‟un “filtre social” 

tenint en compte aspectes educatius, l‟atur, el percentatge de recursos humans productius, l‟estructura 

demogràfica i els processos de relleu generacional en una regió concreta. Els “sistemes d‟innovació 

regional” són els que, de manera qualitativa, recullen els aspectes institucionals, polítics, legals i les 

sinergies entre tots ells.  

 

La capacitat innovadora d‟un territori haurà d‟integrar, doncs, els esforços dirigits a I+D dels 

departaments de recerca de les empreses i les universitats, però també haurà d‟incidir en els sistemes 

d‟innovació regional i els spillovers de coneixement. Tot això, sobreposat al filtre social de cada regió 

(que inclou l’atur, els hàbits de treball, la dinàmica del mercat laboral, l’estructura demogràfica i 

els graus d’educació, entre d’altres) dictarà la capacitat d’innovació i, en última instància, la 

possibilitat de creixement d’aquest territori. La tendència, per tant, marca l‟aparició de nous models 

d‟innovació que passen per una visió més holística de la  societat. El gràfic següent permet resumir 

visualment els elements bàsic d‟aquest model de futur i oferir tres possibles escenaris. 
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Figura 10. Elements que intervenen en el model d‟innovació integrada amb les seves possibles variacions i els seus conseqüents 
resultats (elaboració pròpia basada directament en els  conceptes de Rodríguez-Pose (1999), Crescenzi (2005) i Crescenzi i 
Rodríguez-Pose (2009)) 

 

L‟escenari 1 fa referència a regions que invertiran en I+D, però no prendran en consideració ni els 

sistemes d‟innovació regional basats en els factors de dinamització institucionals ni els filtres socials de 

base socioeconòmica. Aquests territoris es trobaran que les polítiques d‟innovació  tenen poc o cap 

efecte en la innovació i el creixement.  Si, a més, el filtre social és poc permeable, els spillovers de 

regions properes que siguin innovadores tampoc seran significatius. No hi haurà capacitat d‟absorció. 

 

L‟escenari 2 fa referència a aglomeracions aïllades, sense territoris innovadors a la rodalia i que per tant 

no gaudeixen de spillovers externs de coneixement o d‟innovació. Aquests territoris però, a part d‟invertir 

en I+D també inverteixen a habilitar estructures institucionals i socials d‟innovació que aconsegueixen 

permeabilitzar els “filtres socials” i generar innovació. Això es deu a la repercussió que els sistemes 

d‟innovació regional poden tenir per permeabilitzar els filtres pròpiament socioeconòmics, que 

subseqüentment porten a connectar innovació i creixement.  

 

Finalment, l‟escenari 3 fa referència a territoris oportunistes amb un filtre social molt permeable, òptim 

per generar innovació, però que en lloc d‟invertir en I+D, generen sistemes dinàmics d‟innovació regional, 

capten els spillovers de coneixement de regions contigües i assimilen les tecnologies innovadores que 

acaben generant creixement econòmic.  

 

 

En resum, es vol dir que en el futur, apostar de manera segmentària per I+D, no assegura cap 

creixement. Sí que pot arribar a generar innovació, però no creixement ni retorn de les inversions. En 

canvi, apostar per dinamitzar aspectes socioeconòmics i institucionals pot generar processos d‟innovació 

i de creixement més enllà de les inversions específiques en I+D. Per tant, les metròpolis que apostin per 

una visió integral dels processos que porten a la innovació i al creixement socioeconòmic –que inclouen 

aspectes socioeconòmics, institucionals i de sinergies locals i internacionals–  dibuixaran el nou model 

d‟innovació integrat de futur. Aquestes, al seu torn, incrementaran la seva capacitat de connexió i de 

creixement sostenible. 

 

 

Ciutat i innovació: un vincle subexplotat? 

 

Ara bé, sembla que entre la ciutat i la innovació s‟ha perdut una baula que podria catalitzar més 

innovació. Quan parem a pensar què diferencia Europa de la resta del món, ens trobem que part de la 

diferència rau en les ciutats. Les ciutats europees mostren una compacitat del seu teixit urbà molt 
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característica. A més, compleixen bona part dels requisists necessaris per exacerbar els efectes positius 

dels cara a cara i part dels factors que Jane Jacobs (1992) destaca d‟aquelles ciutats òptimes per al 

desenvolupament humà: compacitat, misticitat d‟usos, molta activitat en planta baixa –cosa que les fa 

més segures– i una barreja equilibrada de vells i nous elements. Europa, doncs, té una xarxa molt 

característica de ciutats que, en moltes ocasions, se situen  a ben poca distància les unes de les altres 

exacerbant el caràcter urbà del continent (Konvitz, 2011). Tots aquests factors, segons dèiem 

anteriorment, són importants a l‟hora de determinar la innovació d‟un territori. De fet, segons Crescenzi i 

Rodríguez-Pose (2009), la combinació de geografia física, comunicació, infraestructura de transports i 

patrons d‟urbanització determina la facilitat o dificultat i la densitat de les interaccions humanes (cara a 

cara) que poden desencadenar processos d‟innovació. Aquestes interaccions són, de fet, la manera amb 

què l‟espai, la geografia i, per tant, les aglomeracions urbanes, influencien els processos d‟innovació. A 

Europa però, tot i tenir factors espacialment favorables per a la innovació, sembla que s’està perdent 

terreny en el camp de la recerca i la innovació a favor d’altres territoris.  

 

Per tant, “hi ha un vincle mal aprofitat entre les característiques socials i espacials de les ciutats 

europees i l‟activitat innovadora” (Konvitz, 2011:7). Això fa pensar que, actualment, bona part d’aquest 

vincle perdut es deu trobar en les característiques socioeconòmiques, culturals i institucionals 

que defineixen qualsevol aglomeració urbana i no tant en les seves característiques espacials. De nou 

doncs, la gestió de tots els elements urbans agafa una rellevància especial enfront de la construcció de 

nous elements o infraestructures metropolitanes. 

 

 

 
   

Temps 
necessari per 
engegar un 

negoci (dies) 

Temps 
necessari per 
engegar un 

negoci 
(rànquing) 

Negocis 
consecutius 
factibles/mes 

(30 dies) 

Facilitat de fer 
negoci 

Procediments 
Cost (% de 
ingressos 
per capita) 

Capital mínim a 
pagar (% dels 
ingressos per 

càpita) 

Mitjana 
OCDE 

13 - 2,3 - 5 4,7 14,1 

Nova 
Zelanda 

1 1 30 3 1 0,4 0 

Singapur 3 4 10 1 3 0,7 0 

Sud- 
àfrica 

19 74 1,5 36 5 0.3 0 

Espanya 28 133 1 45 10 4,7 13,2 

 
Taula 6. Temps i recursos necessaris per emprendre un negoci a diversos llocs del món (elaboració pròpia a partir de dades del 
Banc Mundial i la Corporació Internacional de Finances (20121), www.doingbusiness.org/rankings) 
 

Aquí s‟exposa un “filtre social” relacionat amb les barreres institucionals, la permeabilitat del qual defineix 

la millor o pitjor capacitat d‟innovar d‟un determinat territori del planeta: la facilitat d‟engegar negocis. En 

aquest cas s‟observa que a Espanya es triga més del doble a obrir un negoci respecte de la mitjana de la 

OCDE i que allà on es comencen 30 negocis consecutius en un mes, a Espanya només se‟n pot engegar 

1. És a dir, a Nova Zelanda van 30 vegades més ràpids a provar i descartar idees. A més, el cost 

d‟engegar un negoci (tant pel que fa a temps com diners) a Espanya és lleugerament superior o igual 

que a l‟OCDE, però és molt més costós que a la resta de països identificats a la taula. Els països que 

mostren més capacitat d‟emprenedoria no necessiten cap capital mínim per començar. Aquest últim 

requeriment és clau, ja que pot afavorir o desafavorir innecessàriament amplis sectors de la societat.  A 

la taula següent, en canvi, observem els 5 millors països de cada regió amb el filtre social més prim per a 

l‟emprenedoria. Espanya queda a la posició 133, per sota de països com el Canadà i els EUA, però 

també per sota de Kenya, Nicaragua, Camerun, Sudan, Nigèria, Burundi, Nepal (per dir-ne uns quants de 

força sorprenents).  

 
 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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Facilitat de fer negoci 

Amèrica Àsia i Pacífic Europa Orient Mitjà i Àfrica 

Estats Units (4ª) Singapur (1ª) Dinamarca (5ª) Aràbia Saudita (12ª) 

Canadà (13ª) Hong Kong (2ª) Noruega (6ª) Emirats Àrabs Units (33ª) 

Xile (39ª) Nova Zelanda (3ª) Regne Unit (7ª) Israel (34ª) 

Perú (40ª) Corea, Rep.(8ª) Islàndia (9ª) Sud-àfrica (35ª) 

Colòmbia (41ª) Austràlia (15ª) Irlanda (10ª) Qatar (36ª) 

 
Taula 7. Els 5 països que tenen millors condicions per engegar negocis amb la seva posició al rànquing (elaboració pròpia segons 
dades del Banc Mundial i la Corporació Internacional de Finances (2012), www.doingbusiness.org/rankings) 

 
 
 
Conclusió 
 
Així doncs, tenint al davant una imminent digitalització del nostre espai urbà, no podem oblidar les 

implicacions que això portarà a curt i a llarg termini. Sembla que les noves agendes tecnològiques 

afavoriran patrons d‟aglomeració i urbanització diversos arreu del planeta i en particular es destaquen els 

efectes de la telefonia mòbil a l‟Àfrica. A altres zones del planeta, altres tecnologies permetran imaginar 

ciutats en les quals hauran desaparegut les economies d‟escala i les forces d‟aglomeració industrial. Tot 

això impulsarà la creació d‟espais de negoci i d‟emprenedoria ciutadana totalment nous i revolucionaris. 

Aquestes i altres invencions també porten a imaginar ciutats completament vinculades a la xarxa (el 

núvol) que interaccionaran amb el teixit urbà dinamitzant els serveis urbans i el benestar dels ciutadans. 

Aquest procés de digitalització urbana, ben adaptat a les capacitats de la població, donarà apoderament 

al ciutadà i li donarà veu pròpia per actuar i canviar processos urbans des d‟una perspectiva bottom-up, 

més flexible i integradora. La visió crítica i educada de la ciutadania, el seu capital humà i el seu 

coneixement tecnològic seran, doncs, clau per incorporar tots els beneficis d‟aquests canvis imminents i 

per evitar així generar ciutats de primera, generadores de tecnologia, i ciutats de segona, seguidores. 

Així doncs, per tal de poder ser ciutats generadores, caldrà seguir la tendència que marquen els nous 

models d‟innovació integrada en els quals els esforços en I+D van acompanyats de reformes dels 

sistemes d‟innovació locals i de millores en la captació de spillovers; i de fer més permeables els filtres 

socials d‟un territori. 
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 6. La qualitat, sinònim de sostenibilitat 
 

La qualitat de vida marca el tret distintiu de les ciutats. La seva capacitat per crear, oferir i mantenir 

entorns saludables, cohesionats, segurs i atractius és sens dubte la clau d‟èxit d‟una metròpolis. En 

aquest context destaquem les següents tendències: 

 

 

 La qualitat de vida serà l’element diferencial de les ciutats a l’hora de competir per atraure 

capital humà.  
 

 Les ciutats europees seran les més ben posicionades en la cursa per assolir els nivells de 

qualitat de vida més alts. 
 

 El desenvolupament local no s’entendrà sense un concepte de sostenibilitat integral que 

agrupi visions socioeconòmiqes i ambientals.  
 

 Els models urbans de sostenibilitat ambiental buscaran superar els reptes referents al canvi 

climàtic aplicant, principalment, mesures de reducció i eficiència energètica.  
 

 La sostenibilitat social s’equipararà en importància a la sostenibilitat ambiental.  

 
 

 

Segons l‟European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2005) la qualitat 

de vida fa referència al benestar de la població des d‟un sentit multidimensional. És el resultat d‟un seguit 

de factors endògens i exògens (clima, cultura, disseny, energia, alimentació, seguretat, civisme, 

habitatge, paisatge...) que afecten tots els nivells de la ciutat i tenen un impacte directe sobre la seva 

base competitiva, així com sobre el benestar de les persones. La qualitat de vida és l‟element comú que 

emmarca les necessitats dels ciutadans, les empreses, els inversors i els visitants d‟una ciutat (Clark & 

Moonen, 2011).  

 

Al llarg de la història les ciutats han competit per l‟atracció de capital humà qualificat com a requisit 

indispensable per a la seva prosperitat (Glaeser, 2011). Si bé el poder econòmic concentrat a 

determinades ciutats ha actuat com el principal factor d‟atracció de població, durant les darreres dècades 

s‟observa com l‟augment del poder econòmic a un nombre important de ciutats ha fet que aquest ja no 

sigui el principal element diferencial de competició. Segons l‟OECD (2001), actualment les ciutats es 

preocupen més per la qualitat del seu creixement econòmic i la millora del benestar de la població; fet 

que posiciona el nivell de qualitat de vida com un element de competició diferencial.   

 

Aquest fet queda ben reflectit en l‟augment d‟estudis i rànquings dedicats a avaluar exclusivament la 

qualitat de vida a les ciutats. A tall d‟exemple hem volgut exposar els resultats del rànquing de qualitat de 

vida de la consultora Mercer per a l‟any 2011 (vegeu la taula 8). L‟estudi, que compara diferents 

paràmetres
5
 de 221 ciutats del món, destaca el predomini de les ciutats europees a la capçalera del 

rànquing, alhora que situa les ciutats africanes i d‟Orient Mitjà a les posicions més baixes del rànquing (la 

ciutat més ben valorada d‟Orient Mitjà, Dubai, no apareix fins a la posició 74). Pel que fa a Barcelona, la 

ciutat es posiciona al número 40 de la llista, per sota de Lió, Munich o Berna.  

 

 

 

 

                                                 
5
 Els paràmetres estudiats s‟emmarquen dins 10 categories: economia, factors sociopolítics, factors socioculturals, factors 

mediambientals, educació, salut, transport i serveis públics, esbarjo, consum i habitatge. 
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) 

Taula 8. Les 5 ciutats amb més qualitat de vida segons regió geogràfica amb la seva posició al rànquing (elaboració pròpia segons 
dades de Mercer,  http://www.mercer.com/qualityofliving#top5)  

 

 

Tanmateix, la qualitat de vida sols s’assolirà a través de models urbans sostenibles, és a dir, 

models capaços de “satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per 

satisfer les necessitats de les generacions futures” (Nacions Unides, 1987). La introducció del concepte 

de sostenibilitat dins les polítiques urbanes genera un gir important a l‟hora d‟enfocar les estratègies de 

desenvolupament local. Actualment, trobem cada vegada més governs locals i regionals que es basen 

en principis de sostenibilitat social i ambiental a l‟hora de dissenyar i aplicar línies d‟actuació per a les 

seves ciutats. Aquest és el cas de la regió d‟Austràlia Oest, on entenen la sostenibilitat com el pilar de 

futur de la regió, i un element amb el qual projectar la qualitat de vida (Government of Western Australia, 

2003). 

 

D‟aquesta manera, i entenent la sostenibilitat com una peça indispensable per garantir la qualitat de vida 

a les ciutats, els següents punts tractaran els seus reptes de futur en clau de sostenibilitat ambiental i 

social. Ambdós punts han estat desenvolupats en referència als factors més destacats pels diferents 

estudis i rànquings analitzats a l‟hora de determinar les tendències de futur que marcaran la qualitat de 

vida d‟una ciutat. 

 

 

Sostenibilitat ambiental 

 

Les ciutats que vulguin atraure recursos humans i financers per promoure llocs de treball i prosperitat 

hauran de frenar la contaminació de l‟aire i assegurar un medi ambient saludable (World Bank, 2010). 

Amb aquestes paraules, el Banc Mundial alerta que el nivell d‟emissions de CO2 i el nivell de 

contaminació a les ciutats són i seran determinants per a la seva qualitat de vida, alhora que destaca 

l‟important paper de les ciutats per fer front al canvi climàtic de manera efectiva i immediata.  

 

Des de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi ambient i Desenvolupament celebrada a Rio de 

Janeiro l‟any 1992 (on es va enfocar per primera vegada la lluita contra el canvi climàtic des d‟una 

perspectiva local) fins a dia d‟avui, les ciutats han guanyat protagonisme en la lluita contra el canvi 

climàtic. La seva capacitat de comunicació i mobilització per respondre a un repte global a través de 

solucions locals, així com la seva facilitat de fer partícip el conjunt de la ciutadania en aquesta comesa a 

través d‟accions quotidianes, han fet que les ciutats siguin els primers referents quan es parla de 

sostenibilitat. Dins de la Unió Europea, el difícil compliment per part dels seus estats membres de reduir 

les emissions de CO2, i el convenciment que la lluita contra el canvi climàtic té un caràcter regional i local, 

ha fet que es desenvolupessin diverses iniciatives enfocades directament a les ciutats. Entre elles és 
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important destacar la Iniciativa Europea sobre Ciutats Intel·ligents,
6
 la qual té per objectiu reduir un 40% 

les emissions de gas hivernacle a través de la producció i ús sostenible de l‟energia a les ciutats, però 

sobretot té com a principal objectiu involucrar la ciutadania i les administracions locals en la lluita 

contra el canvi climàtic.  

 

La sostenibilitat ambiental, entesa com un factor indispensable de qualitat de vida, fa repensar moltes de 

les polítiques d‟actuació existents, que es dirigiran principalment cap a:   

 

1. Edificació intel·ligent: nous conceptes d‟edificis. La ciutat sostenible és capaç d‟optimitzar els 

recursos tradicionals per crear un model urbà més intel·ligent que implementi millores energètiques i 

mesures de racionalització dels recursos als edificis. Es tracta d‟implementar sistemes de captura 

d‟aigua per a ús sanitari, millores d‟aïllament tèrmic, diversificació de l‟obtenció d‟energia elèctrica, 

etc., no només als edificis nous sinó al parc d‟habitatges existent (Encarna Baras, 28-11-2011). El 

programa Smart Cities
7
 de la Comissió Europea defineix dues línies d‟actuació en funció de si es 

tracta d‟edificis d‟obra nova o no. Pel que fa als edificis nous requereix que de cara al 2015 tinguin un 

balanç 0 d‟energia, és a dir, que tinguin una emissió 0 de CO2 (requisit que pot ser anticipat de cara 

als edificis de nova obra públics per al 2012). I pel que fa al parc d‟habitatges existent, demana 

augmentar-ne el nivell d‟eficiència energètica fent èmfasi en diferents sistemes aïllament tant per al 

fred com per a la calor.  

 

2. Suficiència energètica: les energies renovables formen part del model energètic urbà. La 

sostenibilitat de la ciutat i la seva qualitat de vida milloren gràcies a la seva adaptació energètica cap 

a un model més respectuós. Un model basat en xarxes descentralitzades amb compravenda 

d‟energia per a cada agent de la xarxa i amb major grau d‟intel·ligència. Aquest últim capacita la 

generació d'eficiències quotidianes i una major resiliència davant de xocs externs propis dels països 

més fortament desenvolupats (Ulied 5-10-2011). Des del programa Smart Cities de la Comissió 

Europea es preveuen models energètics híbrids que combinin energia renovable –biomassa, solar i 

geotèrmica– amb energia no renovable, alhora que té per objectiu instal·lar sistemes de calefacció i 

refrigeració urbana (district heating and cooling) d‟alta eficiència cogeneració o trigeneració. D‟altra 

banda, també fa èmfasi en l‟aplicació de xarxes de distribució elèctrica intel·ligents (smart grid) que 

optimitzin la producció i la distribució d‟electricitat i en regulin l‟oferta i la demanda. 

 

3. Mobilitat i transport: entrada en funcionament d‟una gestió de la mobilitat intel·ligent, també 

anomenada e-mobility, que revolucionarà els mitjans de transport. L‟optimització dels transports 

públics i el predomini de vehicles elèctrics permetrà que les ciutats millorin la seva eficiència 

energètica i redueixin l‟índex de CO2 a l‟aire, millorant-ne la qualitat. El programa de Smart Cities de 

la Comissió Europea preveu la implementació (primer a través de programes pilot) de vehicles 

elèctrics, vehicles amb bateries d‟hidrogen, vehicles amb gas natural, entre d‟altres, a les flotes de 

transport públic municipal, així com dels seus punts de recàrrega. Per altra banda, també vol 

incorporar programes enfocats a una mobilitat sostenible del transport públic que incloguin 

aplicacions intel·ligents de venda de tiquets, una gestió eficient del trànsit, així com sistemes 

d‟informació a temps real dels transports. 

 

4. Alimentació de proximitat i nous valors alimentaris. L‟agricultura avança cap un model social i 

mediambiental més respectuós. Es valoren els aliments de qualitat i de proximitat (agricultura 

periurbana i de kilòmetre 0). El moviment bio agafa força i es reivindica a escala local la producció i 

                                                 
6
 European Initiative on Smart Cities. Comissió Europea. 

7
 En la darrera dècada han emergit un nombre important d‟iniciatives en matèria de medi ambient i tecnologia que s‟aixopluguen 

sota el concepte de Smart City. Tanmateix, tal com argumentarem en el darrer capítol, entenem que la Ciutat Smart no contempla 
únicament elements de caràcter mediambiental i tecnològic, sinó que incorpora de manera transversal altres elements clau com 
són la governança i la ciutadania activa. Hem cregut important fer-ne esment aquí per aclarir que tot i enumerar algunes iniciatives 
amb la terminologia de Smart City, aquestes no responen a la nostra definició de Smart City.   
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el consum d‟aliments sostenibles. Es tracta de nous valors alimentaris que s‟integren dins un sistema 

de consum sobirà, saludable i socialment just. Per altra banda, l‟agricultura entra a la ciutat a través 

de nous patrons de cultiu en forma d‟horts urbans (cultius de petit format als balcons, als solars en 

desús o als jardins públics) que modifiquen el paisatge de la ciutat, alhora que generen noves 

iniciatives. Més enllà de l‟agricultura urbana de subsistència, existeix un debat obert sobre l‟entrada 

de l‟agricultura vertical a la ciutat, és a dir, el cultiu en gratacels o edificis de diverses plantes 

dedicats a una agricultura intensiva de mercat. 

 

5. Paisatge i medi natural. Espais verds d‟excel·lència. El medi natural entra a l‟espai urbà. Els espais 

verds són considerats peces clau per al desenvolupament humà a les ciutats, alhora que actuen com 

a grans configuradors del paisatge urbà de qualitat. La seva revalorització a la ciutat farà que siguin 

elements clau en el metabolisme de la ciutat (absorció de CO2, cortines acústiques, etc.), de la 

mateixa manera que actuaran com a peces clau de l‟espai públic. 

 

Les ciutats, doncs, s‟encaminaran cap a un model de ciutat frugal, és a dir, un model de ciutat que 

busqui satisfer les necessitats dels seus ciutadans amb l‟ús de menys recursos (Haëntjens, 2011). Però, 

de què depèn assolir un model de ciutat sostenible? Segons l‟estudi The Green City Index
8
 finançat per 

Siemens (2011) sobre la sostenibilitat ambiental a diferents ciutats, hi ha una correlació directa entre el 

nivell de riquesa d‟una ciutat i el seu grau de sostenibilitat ambiental. Tanmateix, aquesta correlació és 

més forta a les ciutats europees i asiàtiques que no pas a les d‟Amèrica del Nord, i és quasi inexistent a 

les ciutats llatinoamericanes. Això ens revela que la sostenibilitat ambiental, i conseqüentment el grau de 

qualitat de vida d’una ciutat, no depèn únicament del PIB de la ciutat, sinó també de molts altres 

factors com la capacitat d’actuació en política ambiental o la consciència social col·lectiva. A 

Europa, l‟estudi destaca que tot i la falta d‟una correlació directa entre el número d‟habitants d‟una ciutat i 

el seu grau de sostenibilitat, les ciutats més exitoses en matèria de sostenibilitat ambiental tendeixen a 

tenir una població de menys d‟un milió d‟habitants, i situa les ciutats nòrdiques a la capçalera del 

rànquing. Així doncs, podem observar com en aquesta cursa cap a la sostenibilitat, Europa porta 

avantatge, ja sigui per l‟estructura i la densitat de les seves ciutats que han permès una millor gestió dels 

recursos naturals, com per l‟aplicació de mesures col·lectives per part dels governs i la ciutadania. 

D‟aquesta manera, les ciutats europees consumeixen, a dia d‟avui, 10 vegades menys energia que les 

ciutats nord-americanes (Haëntjens, 2011). Si fem una comparativa entre les ciutats de Barcelona
9
 i 

Atlanta
10

 trobem que tot i que Barcelona alberga un número molt superior de població, el consum 

energètic dels desplaçaments dels seus habitants és, a Atlanta, 10 vegades superior que a Barcelona 

(Sueur, 2011). Aquest fet està directament relacionat amb l‟extensió de superfície que ocupa cada ciutat, 

molt més elevat a Atlanta que a Barcelona.  

 

                                                 
8
 The Green City Index és un estudi finançat per Siemens i elaborat per The Economist Intelligence Unit, que mesura una sèrie 

d‟indicadors ambientals referents a l‟energia, el transport, l‟aigua i la qualitat de l‟aire, entre d‟altres, a diverses ciutats, a escala 
global. L‟estudi es divideix en cinc volums, segons àrea geogràfica: Europa, Amèrica Llatina, Estats Units i Canadà, Àsia i Àfrica.  
9
 L‟any 2009 Barcelona comptava amb 1.621.537 habitants. Font: Idescat. Padró municipal d‟habitants. Recompte del 2009. 

10 L‟any 2009 Atlanta comptava amb 515.843 habitants. Font: U.S. Census Bureau, 2005-2009 American Community Survey. 
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CAS 11. Recull d’indicadors locals de sostenibilitat de Barcelona (2010)  
 

Amb l‟objectiu de diagnosticar i millorar la sostenibilitat ambiental de Barcelona, l‟Agenda 21 de la ciutat 

elabora un document  de referència anual on s‟analitza una bateria completa d‟indicadors ambientals. 

Aquesta iniciativa respon al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, en què es defineixen 10 objectius a 

complir per al període 2002-2012. A continuació s‟exposen tres exemples d‟indicadors que mostren 

l‟estat ambiental de Barcelona al 2010.  
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Figura 11. Consum d‟aigua per habitant (elaboració pròpia segons Indicadors 21. Indicadors locals de sostenibilitat de Barcelona 
(dades 2010) de l‟Ajuntament de Barcelona) 
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Figura 12. Superfície verda per habitant (elaboració pròpia segons Indicadors 21. Indicadors locals de sostenibilitat de Barcelona 
(dades 2010) de l‟Ajuntament de Barcelona) 
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Figura 13. Mode de desplaçament de la població (elaboració pròpia segons Indicadors 21. Indicadors locals de sostenibilitat de 
Barcelona (dades 2010) de l‟Ajuntament de Barcelona) 

 

Si bé per determinar la qualitat ambiental de la ciutat caldria exposar una bateria d‟indicadors més 

extensa (tal com s‟inclou a l‟estudi Indicadors 21. Indicadors locals de sostenibilitat de Barcelona), 

aquests tres gràfics ens ofereixen una primera imatge de cap a on va Barcelona en matèria de 

sostenibilitat ambiental. S‟hi observa com la ciutat s‟orienta cap a un model de ciutat verda, fet que es 

constata amb la reducció tant del consum total d‟aigua per habitant, com amb l‟augment de la superfície 

verda a la ciutat. Pel que fa al mode de desplaçament dels ciutadans de Barcelona, s‟aprecia una 

lleugera baixada en l‟ús del vehicle privat així com del transport públic, que contrasta amb l‟augment de 

desplaçaments a peu i en bicicleta. L‟eficiència energètica dels mitjans de transport i la reducció 

d‟emissions de CO2 serà sens dubte un dels principals reptes de la ciutat. 

 

 

Sostenibilitat social 

 

Més enllà dels factors mediambientals, la qualitat de vida a les ciutats es veurà condicionada per la seva 

sostenibilitat social, és a dir, per la seva capacitat d‟oferir un entorn que garanteixi l’equitat, la inclusió 

social, la diversitat i la seguretat als seus ciutadans, tant a títol personal com col·lectiu. L‟anàlisi de 

diferents estudis i rànquings, com el de la ciutat de Vancouver, constata que la sostenibilitat social d‟una 

ciutat només s‟entén si garanteix tres components: necessitats bàsiques (feina, habitatge, atenció 

primària...), capacitat individual i capacitat social o de comunitat (Gates, R. & Lee, M., 2005). Altres 

estudis veuen la qualitat social d‟una ciutat com la convergència de quatre factors: la seguretat 

socioeconòmica, la cohesió social, la inclusió social i l‟apoderament social (Boskic, R. et al., 2005). En 

canvi, els principals rànquings sobre qualitat de vida es sostenen sobre indicadors relacionats 

directament amb la cultura, l‟habitatge, l‟educació, l‟atenció primària i la seguretat. 

 

Tots ells ens porten a determinar que la seguretat, la cultura i l‟oportunitat dels ciutadans de 

desenvolupar-se tant individualment (treball, habitatge...) com col·lectivament (associacionisme...) 

constitueixen els elements cabdals per assolir un nivell elevat de qualitat de vida a la ciutat.  
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La seguretat és un element de la qualitat de vida que va a l’alça. Actualment, és inconcebible pensar en 

una ciutat que tingui un bon nivell de qualitat de vida amb un índex d‟inseguretat elevat. Estudis com el 

de la consultora Mercer sobre qualitat de vida (2011) ratifiquen aquest fet, mostrant com les ciutats 

europees es situen, altra vegada, a la capçalera del rànquing en matèria de seguretat.   

 

Però per què la seguretat ha esdevingut un factor tan important durant la darrera dècada? L‟augment de 

la seguretat està directament relacionat amb la percepció dels ciutadans. En una societat cada vegada 

més fragmentada, la seguretat ha passat de ser un fet social assumit a ser un fet individual. En 

paraules de Robert Putman (2000) ens trobem davant una societat cada vegada més individualitzada, 

una societat que prefereix avançar en solitari (bowling alone) que en equip. Tanmateix, Putman alerta 

que una societat caracteritzada per la desconfiança cap a l‟altre és molt menys efectiva que la 

caracteritzada per una reciprocitat generalitzada. Dit d‟una altra manera, la inseguretat està directament 

relacionada amb la ignorància cap a l‟altre.     

 

Així doncs, l‟augment de la percepció d‟inseguretat a les grans ciutats ha fet que la seguretat tingui una 

presència cabdal a totes les agendes dels governs locals i no és d‟estranyar que una de les principals 

tendències de les darreres dècades hagi estat l’augment de la securitització, és a dir, la tendència a 

veure alguna cosa des del punt de vista dels seus riscos vers la societat (Arango, 2011). Aquest fet ha 

tendit a reforçar els poders repressius en detriment de la implantació de solucions basades en el diàleg, 

la tolerància i la convivència (Curbet, 2007), cosa que implica un empobriment del compromís social i de 

la responsabilitat col·lectiva i, en paraules de Putman (2000), la pèrdua de capital social. 

 

Una altra tendència important en matèria de seguretat és l‟augment de sistemes de vigilància i de 

personal de seguretat. Segons dades del Bureau of Labor Statistics dels Estats Units, es preveu que el 

nombre de guardes de seguretat als Estats Units augmenti un 14% el període 2008-2018. Per altra 

banda, els sistemes de seguretat CCTV han entrat per la porta ampla a les ciutats, i han generat un 

debat important entre els partidaris de la vigilància les 24 hores i aquells que reclamen el dret a la 

intimitat. Tanmateix, cal anar amb compte de no sobrecarregar el pes de la seguretat en el discurs de la 

qualitat de vida, perquè tal com apunta Jordi Borja (2010) “en les societats urbanes acomodades s‟ha 

generalitzat una por permanent i exagerada i les autoritats i els mitjans de comunicació han legitimat un 

discurs securitari i una pràctica de repressió preventiva que ha conduït a multiplicar les exclusions socials 

i a augmentar la psicopatologia col·lectiva”.  

 

En conseqüència, es pot dir que la clau per garantir la seguretat i afavorir un bon nivell de qualitat de vida 

rau a promoure una vigilància participativa, és a dir, la capacitat col·lectiva de generar entorns segurs i 

inclusius. 
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CAS 12. Seguretat Ciutadana a la Regió Metropolitana de Barcelona (2006-2010) 

 

Durant la darrera dècada la seguretat ciutadana ha tingut un pes important en les polítiques de qualitat 

de vida de la ciutat de Barcelona i del conjunt de la RMB. La seva especial consideració queda palesa 

quan observem l‟increment d‟efectius policials al territori. En aquests darrers cinc anys l‟augment de 

policia s‟ha traduït en un creixement de més del 45% en el cas dels Mossos d‟Esquadra i de més del 

10% en el cas de la policia local. El creixement més important es produí del 2005 al 2006: en números 

absoluts representa el pas de 4.788 a 6.048 mossos d‟esquadra, i de 6.808 a 7.844 policies locals.  

Un creixement tan important del cos de policies ens fa pensar que potser el creixement de la població ha 

estat considerable; tanmateix, si s‟observa el creixement acumulat de la població de la RMB per a aquest 

mateix període, es pot apreciar com només augmenta una mica més del 5%.  
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Figura 14. Creixement acumulatiu de policia i població a la RMB durant el període 2006-2010 (elaboració pròpia segons IDESCAT, 

Departament d'Interior (Direcció General de Seguretat Ciutadana) i els padrons municipals) 
 

Més enllà de representar el creixement del cos policial en aquests darrers 5 anys, hem volgut veure 

quina és la proporció d‟habitants per a cada un dels policies de la RMB, així com la percepció de la 

població en matèria de seguretat ciutadana. La taula de sota ens mostra com la presència de més 

mossos d‟esquadra i policia local s‟ajusta a una millora de la percepció de la seguretat ciutadana.         

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Núm. hab. per a 1 policia 
(RMB) 

349 325 329 319 316 

Percepció 
nivell 

seguretat 
 (de 0 a 10) 

 
Barcelona  
 

5,2 5,3 5,6 5,7 5,6 

RMB 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4 

 
Taula 9. Percepció de la seguretat ciutadana (elaboració pròpia segons l‟Informe 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 sobre la seguretat 
a Catalunya) 

 

L‟augment de més del 45% de mossos d‟esquadra i del 10% de policia local suposa, a efectes pràctics, 

una reducció de 33 ciutadans per policia, unes xifres que semblen poc significatives en comparació a la 

despesa feta per incrementar el cos policial. Tot i necessitar més factors d‟anàlisi determinants, valdria la 

pena repensar una política de seguretat menys repressiva i amb més vigilància participativa per part de 

la ciutadania. D‟aquesta manera segurament s‟obtindrien uns nivells de percepció de la seguretat més 

alts.  
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La cultura ha estat al llarg de la història un pilar essencial per a la sostenibilitat social de les ciutats. Es 

tracta d‟un dels canals de comunicació més directes que tenen els ciutadans per manifestar-se, alhora 

que esdevé un element d‟expressió col·lectiva indispensable. La globalització ha facilitat l‟expansió 

cultural dibuixant nous models de ciutats culturalment complexes. La tendència predominant durant les 

darreres dècades ha estat la configuració de ciutats multiculturals. Tanmateix, l‟entrada de noves cultures 

a la ciutat no sempre ha suposat un camí de roses. Si bé és cert que les ciutats històricament més 

obertes a la immigració internacional han generat ambients multiculturals de qualitat (Nova York, Toronto, 

San Francisco...), també és cert que en altres ciutats amb un patrimoni cultural local (i en molts casos 

nacional) molt arrelat, l‟entrada de nous grups culturals ha generat xocs importants. La cultura és, per 

tant, un factor de transformació social i urbana important que requereix polítiques culturals 

adequades per garantir la cohesió social de la població.  

 

Per altra banda, la consideració de la cultura com un bé de consum ha marcat un dels principals reptes 

de les ciutats d‟aquestes darreres dècades. Des dels escrits de Theodor Adorno (1991) que critiquen la 

massificació de la cultura i la seva conseqüent banalització, fins al darrer informe mundial de la UNESCO 

(2009) que alerta que el consumisme cultural afecta greument la vida de les cultures locals, les ciutats 

hauran de vetllar constantment pel seu equilibri. La cultura ha de ser el resultat d‟un fet participatiu de 

tots els actors urbans que construeixen la ciutat; d‟aquesta manera, no només es garanteix un substrat 

cultural més ric sinó una major inclusió de tots els col·lectius. És important que la cultura no s‟ajusti a un 

model contemplatiu de ciutat, sinó que s‟ajusti a un model actiu de ciutat vinculat amb la llibertat, la 

democràcia i la creativitat.   

 

Per assolir tots aquests objectius caldrà que els governs locals apostin fermament pel desenvolupament 

de polítiques culturals. Així doncs, tal com exposa l‟Agenda 21 de la cultura (2004:3): “Les polítiques 

culturals han de trobar un punt d’equilibri entre interès públic i privat, vocació pública i 

institucionalització de la cultura. Una institucionalització excessiva, o la prevalença excessiva del 

mercat com a únic assignador de recursos culturals comporta riscos i obstaculitza el desenvolupament 

dinàmic dels sistemes culturals. La iniciativa autònoma dels ciutadans, individualment o reunits en 

entitats i moviments socials, és la base de la llibertat cultural.” 

 

La cultura reflecteix el sistema de valors d‟una ciutat, l‟aptitud dels seus ciutadans i la transmissió del 

coneixement d‟una generació a l‟altra. El bon estat de la cultura serà un element clau per garantir la 

qualitat de vida a la ciutat.    

 

Finalment, acabem aquest capítol assenyalant que la qualitat de vida a les ciutats no es pot entendre si 

aquestes no ofereixen un ampli ventall d‟oportunitats als seus ciutadans. La capacitat de les ciutats 

per atraure població estarà directament relacionada amb el grau d’oportunitats que tinguin per 

trobar un lloc de treball i un habitatge dignes, així com la possibilitat de participar democràticament en la 

presa de decisions. 

 

Cal fer notar que totes aquelles ciutats que s‟encaminin cap a la sostenibilitat social i ambiental 

generaran noves oportunitats laborals basades en la tecnologia verda i els serveis socials (Huerga, 

22-11-2011), fruit d‟una població cada vegada més envellida i d‟un augment de la consciència ambiental. 

Per altra banda, l‟actual crisi econòmica afavorirà la generació de nous patrons laborals que beuran 

principalment de les noves tecnologies i sistemes de comunicació. Serà important que les ciutats 

sàpiguen canalitzar totes aquestes oportunitats. 

 

Per acabar, les ciutats hauran de vetllar perquè tothom tingui accés a l‟habitatge. Aquest fet es constata 

amb habitatges més econòmics per als joves que s‟emancipen, edificis reformats que facilitin l‟accés i 

desplaçament de les persones grans, una borsa de lloguer més àmplia, etc. L‟autonomia individual de les 



 64 

persones és una garantia per reduir costos a llarg termini (Subirats, 05-01-2012). Així doncs, garantir 

l‟accés a l‟habitatge serà un repte important per a les ciutats, davant l‟augment de l‟habitatge de propietat 

com a tendència global (Anna Cabré, 05-10-2011). Els governs locals seran els principals agents per 

fixar la població a la ciutat, gràcies a la implementació de polítiques d‟habitatge que satisfacin les 

necessitats pròpies de la conjuntura socioeconòmica actual.  

 

Finalment, aquelles ciutats que vulguin garantir la cohesió social del seu territori hauran d‟oferir la 

possibilitat de participar democràticament en la seva presa de decisions. Les ciutats que tinguin una 

ciutadania amb apoderament i participativa seran més resilients i s‟adaptaran més als canvis (vegeu el 

capítol 7). Les oportunitats que ofereixi una ciutat ajudaran a fixar la seva població al territori, una 

població que, ara més que mai, es mou i es mourà en funció de les seves necessitats, fomentades per 

una gran incertesa (Anna Cabré, 05-10-2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusió 

 

Aquest capítol ha tractat la qualitat de vida des de la sostenibilitat ambiental i social, entenent que no es 

pot assolir si no s‟acompleixen ambdues. Així doncs, entendre la qualitat de vida des del paradigma de la 

sostenibilitat és indispensable per assegurar la resiliència de les ciutats. La seva capacitat d‟adaptació a 

tot tipus de canvis en determinarà l‟èxit. D‟aquesta manera, serà crucial que les ciutats se sostinguin 

sobre un model que es pugui perpetuar en el temps, sense perjudicar les properes generacions. 

 

La ciutat és un espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants, que tenen dret a trobar-hi les 

condicions per a la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també 

deures de solidaritat (Article I. Dret a la ciutat. Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 

Ciutat. [Diputació de Barcelona, 2008]). 

 

Al llarg de l‟estudi hem fet èmfasi al rol de l‟educació i el coneixement. En matèria de sostenibilitat 

ambiental i social, serà determinant. El coneixement inherent transmès per la pròpia convivència serà el 

que determinarà una part important de la qualitat de vida, ja que definirà l‟aptitud i accions de la 

ciutadania. D‟aquesta manera, els ciutadans de les properes dècades no s‟hauran de plantejar ser 

ecologistes, per exemple, ho seran per definició com un valor adquirit fruit d‟una ciutat on impera la 

qualitat de vida.  

 

Més enllà del rendiment econòmic de cada ciutat, la qualitat de vida determinarà la seva distinció en un 

món regit per grans aglomeracions urbanes. En aquest aspecte, les ciutats mitjanes i petites amb 

CAS 13. Barcelona, ciutat de  7,5 
 
“A l‟Enquesta de serveis municipals de l‟any 2010 els barcelonins van atorgar una puntuació de 7,5 al seu grau de 

satisfacció de viure a la ciutat. La sèrie històrica de les darreres enquestes realitzades des de 1998 mostra que la 

mitjana del grau de satisfacció de viure a la ciutat de Barcelona es manté alta, tot i que s‟ha reduït mig punt.  

En la darrera avaluació de 2010, els problemes més destacats per part dels ciutadans van ser la inseguretat 

ciutadana, l‟atur i les condicions de treball, la circulació, la neteja, els problemes econòmics i els problemes 

associats a la immigració.  

En general, les enquestes posen de manifest que la població catalana té un major nivell d‟exigència pel que fa als 

serveis que presta l‟administració local, mentre que la població immigrant nouvinguda expressa un nivell de 

satisfacció més elevat.” 

 
Font: Indicadors 21. Indicadors locals de sostenibilitat de Barcelona (dades 2010) de l‟Ajuntament de Barcelona. 
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capacitat d‟invertir en models de sostenibilitat social i ambiental són les que tenen més punts per 

esdevenir hubs de qualitat de vida. 
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7. Governança, l’àgora de creixement del futur  
 

La capacitat d‟actuació de les ciutats quedarà determinada per la seva governança. Aquelles ciutats que 

garanteixin un equilibri entre tots els seus agents urbans, i siguin capaces de generar un sistema 

recíproc de relacions, tindran més facilitat d‟adaptar-se als canvis de futur. El pas cap a la governança, 

entesa com un mecanisme dialogant entre tots els actors que conflueixen a la ciutat, marcarà la 

continuïtat de la civitas. 

 

 La governança metropolitana s’haurà d’enfocar en clau de resiliència urbana. 

 

 El models de treball urbà implicaran més cooperació, més participació i menys competència. 

 

 S’apostarà per un model en xarxa horitzontal en detriment de models lineals i verticals. 

 

 Les xarxes socials afavoriran la participació de tots els agents urbans i la seva capacitat 

d’actuació conjunta serà el motor de canvi. 

 

 La valoració de tots els coneixements diferencials que aporta un col·lectiu permetrà aplicar 

mesures més eficients i més perdurables en el temps.  

 

El concepte governança ha rebut diferents definicions al llarg de les darreres dècades. Tal com avisa 

Rhodes (1996), es tracta d‟un concepte popular però imprecís que cal concretar cada vegada que s‟hi fa 

referència. Dels diferents significats que ha rebut, aquest capítol es referirà al terme governança entès 

com a xarxa interorganitzacional (interorganizational network), que es caracteritza per sistemes de 

confiança i adaptació conjunta entre diferents actors urbans (Rhodes, 1996), és a dir, com la capacitat 

col·lectiva d’enfrontar problemes comuns més enllà de l’àmbit de govern (Subirats, 05-01-2012). 

 

 

De l’urbs a la civitas, repensar la ciutat des del diàleg 

 

A l‟època clàssica els romans diferenciaven l‟urbs de la civitas. Per urbs entenien l‟espai construït mentre 

que per civitas la realitat social constituïda pels ciutadans d‟una ciutat (Capel, 2003). Si bé ambdós 

elements han conformat el que avui en dia entenem per ciutat, la conjuntura de diferents processos 

socials, econòmics i polítics de les darreres dècades ha provocat un dèficit de civitas. La ciutat s‟ha anat 

convertint en un espai cada vegada més fragmentat (socialment, econòmicament i espacialment), on la 

falta de connexió, diàleg i intercanvi de tots els seus agents urbans ha debilitat la seva capacitat 

d‟actuació conjunta. 

 

L‟atomització dels processos vitals de la ciutat s‟ha vist agreujada, alhora, per la substitució de 

mecanismes que fomentin el debat, la dissensió i el desacord (Swyngedouw, 2007). Per altra banda, 

l‟adopció d‟un model gerencial enfocat a assolir les tres E (economia, eficiència i eficàcia), basat en la 

productivitat (Pascual i Esteve, 2008) ha debilitat encara més el rol del ciutadà en la construcció de la 

ciutat, perquè tal com explica Burns (2000) la participació del ciutadà s‟ha entès més com la de client o 

consumidor que no pas com la de ciutadà.  

 

La governança surt com a resposta a aquest fet, amb l‟objectiu de construir la ciutat des d‟un punt de 

vista participatiu que englobi tots els seus actors urbans per crear estratègies de futur i polítiques 

consensuades. D‟aquesta manera, entenem que el retorn de la civitas només es podrà fer amb 

involucrant-hi la població, la seva participació activa a la ciutat els farà ciutadans (Burns, 2000).  
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De la línia a la xarxa 

 

La ciutat entesa com un procés jeràrquic de decisions que es plasmen en l‟espai està en transició. Tal  

com apunten Blanco i Gomà (2002), ens trobem davant una nova estructura de ciutat que es configura 

a través del binomi espai-xarxa (vegeu el concepte de cloud cities al capítol 5) i combina simultàniament 

elements de connectivitat (espai virtual) i elements de proximitat (espai material). La ciutat s‟encamina 

cap a estructures d’actuació horitzontals. La rigidesa i verticalitat de les línies de decisió marcades a 

la ciutats s‟han traduït en un augment de tensions socials i espacials, que han fomentat la desigualtat i 

l‟exclusió social. Davant d‟aquesta realitat, la governança aposta per un model en xarxa horitzontal, és a 

dir, un model d‟actuació on totes les veus tinguin visibilitat. Un model basat en l‟heterarquia en detriment 

de la jerarquia o l‟anarquia dels processos (Jessop, 2000). En aquest aspecte, l‟emergència i divulgació 

de les xarxes socials ha estat un fet crucial, ja que el 82% de la població mundial amb connexió a 

internet participa en alguna xarxa social.
11

 El seu fàcil accés i la seva ràpida divulgació generen espais 

de trobada virtuals, tant o més forts que els espais físics. Les xarxes socials esdevenen les noves 

àgores de debat i intercanvi de les ciutats, en les quals els ciutadans poden participar activament en la 

seva construcció.   

 

Per tant, ens trobem davant una societat xarxa, concepte treballat especialment pel sociòleg Manuel 

Castells (2003), que es configura a través d‟un conjunt de nodes (persones) interconnectats i es 

relacionen fent ús de la tecnologia de la informació. Tot i el pes diferencial de cada node a la xarxa, 

mesurat segons la seva activitat i el grau d‟informació que aporta, tots ells són indispensables.   

 

No obstant això, tal com alerten Blanco i Gomà (2002) les xarxes participatives plantegen reptes 

importants, especialment pel que fa a la gestió de les interaccions internes i a la seva estructura. A més a 

més, la seva falta d‟institucionalitat pot generar una falta de concreció real de les propostes. És per això 

que serà necessari assegurar el correcte equilibri d‟actors, ja que “aquells actors més ben organitzats i 

que controlin un major nombre de recursos tindran més capacitat d‟incidència que els altres” (Alfama i 

Guillén et al., 2007). 

 

A tall de resum i en paraules de Francesc Morata, “la governança en xarxa implica la proactivitat d‟un 

conjunt divers d‟actors involucrats en un mateix tema. D‟aquesta manera, la governança en xarxa 

expressa la idea de responsabilitats compartides que s‟amaguen darrere aquest objectiu. En un context 

d‟interdependències en el qual els diferents actors públics i privats han de negociar a través de xarxes, la 

qualitat de les relacions entre nivells i competències esdevé un factor clau.” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Dades extretes de l‟article “El 82% de la población mundial conectada a internet participa ya en alguna red social”, Puro 
Marketing Diario Digital Líder de Marketing, Publicidad y Social Media, 26-12-2011. 
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CAS 14. Clivella digital: presència de TIC* a la RMB 

 
Tal com explicàvem al capítol 5, les ciutats del futur acabaran penjant del “núvol”, alhora que ens 

trobarem davant ciutadans 4.0. Tanmateix, apareix una important dicotomia entre l‟augment de les 

xarxes socials com a elements d‟inclusió social, i l‟eixamplament de la clivella digital, que encara genera 

més exclusió social. La societat en xarxa presentarà uns nivells de democratització més elevats sempre  

que sigui capaç de controlar la seva fractura digital. D‟aquesta manera, prevenir la clivella digital, és a dir, 

assegurar que el màxim de població tingui accés a internet, haurà de formar part de les línies d‟actuació 

de les ciutats. Només amb la garantia de la inclusió digital de la seva població es podran assolir bons 

nivells de governança. 

 

A continuació es presenta l‟evolució de les TIC a la regió metropolitana de Barcelona (RMB). 
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Figura 15. Equipament TIC a les llars de la RMB. Percentatge sobre el total de llars amb algun membre de 16 a 74 anys). 

(elaboració pròpia a partir de dades de l‟IDESCAT) 

 

El gràfic ens mostra una clara democratització del telèfon mòbil, amb més d‟un 90% de llars amb algun 

membre que en fa ús. En canvi, la connexió a la xarxa a través d‟internet  no supera el 70%. Aquesta 

xifra ens delata que un nombre important de persones no tenen accés a cap xarxa social des de casa 

seva, i que per tant queden excloses de participa-hi. Assegurar punts d‟accés a la xarxa públics serà 

crucial per garantir la inclusió de tots els col·lectius.  

 
*TIC: Tecnologia de la informació i la comunicació 

 
 

 

 

El coneixement compartit 

 

El procés de participació implícit a la societat xarxa genera una democratització del coneixement. Tal i 

com explica (Baud et alt., 2011), la ciutadania cada vegada confia menys en la presa de decisions del 

propi govern i és més conscient dels problemes que l‟envolta. Aquest fet generalitzat fa que es generi un 

procés social de construcció del coneixement que beu de tot tipus de fonts, però que valora principalment 

totes aquelles “narratives” fetes per la pròpia ciutadania. Agafant el concepte de Doreen Massey (2005), 

el coneixement de l‟espai quotidià agafa un pes important a l‟hora de construir la ciutat. 
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D‟aquesta manera, la governança no només incorpora el coneixement professional sinó que revaloritza 

el coneixement de base, entenent-lo com un element essencial per dibuixar línies d‟actuació eficients 

que perdurin en el futur, ja que s‟hauran tingut en compte moltes més variables que podrien afectar el 

seu desenvolupament. Es tracta d‟incorporar el major nombre d‟atributs cognitius possibles amb l‟objectiu 

d‟acostar-se al màxim a la realitat d‟una situació; atributs distintius únics i molt valuosos a l‟hora de 

dibuixar línies d‟actuació.  

 

Tanmateix, a Catalunya una bona part del coneixement de base només ha estat capaç de veure la llum a 

través de moviments populars. La impossibilitat de la societat civil d‟intervenir formalment en la presa de 

decisions de l‟Administració pública s‟ha traduït en una picabaralla constant entre ambdós actors. Aquest 

fet, entès com un obstacle per l‟Administració pública per tirar endavant determinades actuacions, ha 

estat batejat com la “cultura del no”. En paraules de Jordi Pujol al diari Avui: “Aquesta cultura del no, que 

ha arribat a ser molt potent a casa nostra, ha esdevingut una amenaça per al progrés del nostre país. 

Des d‟un punt de vista econòmic i també social” (28-05-2005). La governança assumeix que la 

participació de tots els col·lectius afectats per un tema en comú fa més fàcil l‟aplicació d‟una solució 

satisfactòria i perdurable (Subirats, 05-01-2012). Dit d‟una altra manera, el temps destinat a dialogar 

amb tots els agents implicats no s’ha de veure com un fet negatiu que alenteix una actuació, sinó 

com a una inversió de futur per assolir el màxim d’excel·lència.  

 

D‟altra banda, si traslladem les lògiques de la governança a l‟àmbit de l‟educació, s‟apunta cap a una 

educació participativa. Tal com ja havíem comentat al capítol 4, l‟educació que formarà smart citizens 

serà aquella que sigui capaç d‟incorporar un aprenentatge social, és a dir un seguit de coneixements que 

parteixin de múltiples actors i que no només s‟adquireixin a l‟escola sinó també al barri, al carrer o a casa. 

La governança i l‟educació són dos elements que dibuixaran línies força paral·leles i que es vincularan a 

través del coneixement compartit; factor clau a les ciutats que vulguin passar de tenir habitants a tenir 

ciutadans. Així, tal com diu Joan Subirats (2009), “ens eduquem exercint de ciutadans, participant en 

compromisos col·lectius, responsabilitzant-nos d‟allò que ocorre més enllà de la nostra esfera privada”. 

 

 

Del govern a la governança 
 
L’equació “població-territori-govern” (Subirats, 2003) en la qual es fonamentava tradicionalment la 

ciutat està en crisi. La seva constant fragmentació es tradueix en una ciutat cada vegada més 

estratificada, on apareixen nombrosos eixos de desigualtat que delaten com la connexió entre la política i 

l‟espai físic va deixant de funcionar. La superació de la crisi del govern tradicional passarà per repensar 

aquesta equació i generar nous vincles i maneres de governar. En aquest sentit, la governança emergeix 

com “un mecanisme de gestió governamental” (Pascual i Esteve, 2008), que incorpora nous elements a 

l‟equació com el d‟espai-xarxa. 

 

No obstant això, aquest canvi de paradigma no serà immediat. Si bé ja tenim molts dels elements de 

canvi en marxa (TIC, xarxes socials, augment de la participació ciutadana...), aquesta nova manera de 

governar se solaparà, i alhora es complementarà, amb el paradigma existent. La seva coexistència en 

l‟espai-temps generarà tensions que caldrà resoldre. L’aprenentatge col·lectiu serà un dels elements 

clau de transició. D‟aquesta manera, “la governança participativa i de proximitat només podrà avançar 

alhora que també ho faci culturalment la seva dimensió normativa, ètica (...); aquesta transició només es 

podrà produir si els seus diferents actors es mostren disposats i capacitats per adoptar nous rols que 

aquest nou escenari exigeix” (Blanco & Gomà, 2002). 

 

Per tal d‟entendre els canvis que comporta la governança, és interessant fer un repàs general dels 

models de governació que han esgrimit les principals línies d‟actuació a les ciutats. Des de la Diputació 

de Barcelona (Pascual i Esteve, 2008) es va fer un interessant estudi on es resumien les variables de 
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tres models diferents de governació: burocràtic, gerencial i relacional (taula 10). El pas cap a un model 

relacional està marcat per una reestructuració en la manera de gestionar els recursos i la normativa 

legal, en què es prioritza la participació ciutadana, la cooperació amb la societat civil i la col·laboració 

intergovernamental (Pascual i Esteve, 2008). D‟aquesta manera, la nova societat en xarxa o societat del 

coneixement assumeix un paper clau en la construcció de la ciutat, que construeix a través de relacions 

horitzontals que no es basen tant en el coneixement com en l‟adopció de determinats valors: confiança, 

compromís i col·laboració. 

 

 
 

Models de governació 
 

 
Model burocràtic 
 

 
Model gerencial 

 
Model relacional 
(governança) 

  

V
a

ri
a

b
le

s
 

Funció o 
dimensió 
estructuradora 
d’activitat del 
govern 

Normativa/legal 
Provisió i gestió 
d‟infraestructures i serveis 

Relacional 

Tipus de gestió 
predominant 

Gestió per 
procediments 

Gestió empresarial per 
productivitat o resultats 

Gestió de xarxes 
socials o relacionals 
(construcció col·lectiva 
del desenvolupament 
humà) 

Principals valors 
de governació 

Legalitat d‟autonomia  
de la societat civil.  
Neutralitat 

Economia, eficàcia i 
eficiència 

Confiança, compromís i 
col·laboració 

Visió de la qualitat 
en exercici de 
govern 

Fiabilitat i confiabilitat 
dels procediments 

Satisfacció del client i usuari 
Fiabilitat i confiabilitat 
de l‟organització de les 
interdependències 

Rol del ciutadà 
Peticionari  
administratiu 

Demandant-passiu: client o 
usuari 

Demandant-actiu: 
cooperador i 
coresponsable 

Rol 
d’associacions i 
empreses 

Reivindicatiu 
Reivindicatiu contractista 
extern 

Reivindicatiu 
contractista extern 
coresponsable 

Rol del polític Representant electoral Electe/gestor 
Líder de la construcció 
social (organitzador 
col·lectiu) 

 
Taula 10. Models de governació en democràcia. Principals característiques (elaboració pròpia segons Pascual i Esteve, J.M. (2008) 
Govern relacional i cohesió social. Nou lideratge polític local per a la governança de ciutats inclusives, Diputació de Barcelona, 
Barcelona). 

 
 

 

Un dels canvis importants que encara no hem comentat és el pas d‟un model competitiu a un model de 

cooperació. En efecte, la governança busca resoldre els problemes des d‟una base cooperativa, ja que 

les lògiques competitives han demostrat que acaben generant encara més desequilibris a les ciutats. 

Tanmateix, Jessop (2000) alerta que aquest model necessita una molt bona coordinació, ja que la falta 

de transparència i diàleg pot portar fàcilment al fracàs d‟una acció concreta. 
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CAS 15: Govern o governança metropolitana? 
 
El 21 de juliol del 2011 tingué lloc la constitució de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La seva 

presidència a càrrec de l‟alcalde de Barcelona ha fet aparèixer un dels debats més importants d‟escala 

metropolitana. El temor que Barcelona estableixi un poder jeràrquic i lineal sobre la resta de municipis 

que configuren l‟AMB, és una de les qüestions més importants que el nou govern metropolità tindrà sobre 

la taula. En efecte, un dels reptes principals serà el d‟assolir una AMB cohesionada i amb tots els seus 

municipis plenament integrats. Des d‟aquest aspecte, la governança apareix com un mecanisme molt útil 

per construir una metròpolis en xarxa i heteràrquica, que mantingui unes relacions entre els municipis 

que la constitueixen basada en la cooperació i no en la competició. 

 

En una entrevista amb Joan Subirats (05-01-2012) sobre el futur de l‟AMB, Subirats feia èmfasi en la 

necessitat de donar apoderament al sistema de governança actual en detriment de generar noves 

estructures de govern. A partir de la perspectiva del consens i el diàleg municipal, parlava d‟establir 

estructures de governança metropolitana des de la lògica dels problemes i no pas des de l‟estructura de 

govern. En aquest aspecte, apuntava més a reforçar les estructures existents, com l‟Entitat del Medi 

Ambient, que no pas a fer el salt a un govern metropolità. 

 

L‟AMB ha de garantir per sobre de tot una governança efectiva que doni veu a tots els municipis i que 

actuï més enllà de les lògiques de poder de les ciutats més grans que la conformen. Si es crea 

desconfiança entre els seus integrants, l‟AMB no podrà desenvolupar-se amb plenitud, ni solucionar els 

principals reptes globals que hi impacten. 

 
 
 
 

Conclusió  

 
Les darreres dues dècades s‟han caracteritzat per un canvi en l‟encaix govern-territori. Com ja hem 

comentat abans, la fragmentació urbana a tots els nivells (físic, social, econòmic, cultural i fins i tot 

temporal) ha trencat els ponts que donaven sentit a l‟equació “població-territori-govern”. La multiplicitat i 

complexitat d‟elements i actors que intervenen en la creació de l‟espai urbà actual i la seva falta de 

dialèctica, fan necessari un canvi de paradigma del model de governació. Atenent-nos a aquesta 

situació, la governança emergeix com un nou model de governació basat en la proximitat, que té 

capacitat col·lectiva d‟afrontar problemes comuns més enllà de l‟àmbit de govern, “parteix de la 

difuminació de la frontera que hi ha entre les esferes pública i privada” (Subirats, 2009) i es construeix a 

través de quatre factors: 

 

 Una diagnosi  comuna del problema que cal resoldre 

 El sentit d‟interdependència entre tots els actors 

 Una interdependència continuada en el temps; de caràcter estructural 

 Formes d‟afrontar els problemes amb sistemes horitzontals i en xarxa 

 

La governança s‟estableix com un mecanisme que pretén donar apoderament al ciutadà i fer més 

transparent el sistema de decisions. Busca construir la ciutat des del diàleg i el consens, entenent-la com 

un espai construït a partir de la seva estructura física i la seva realitat social. Aposta per la flexibilitat i les 

relacions multinivell, amb l‟objectiu de construir ciutats més resilients i adaptables als ràpids canvis 

globals. Però, sobretot, entén la participació de tots els actors com l‟element indispensable per generar 

civitas. 
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Conclusió: Smart City o Smart Citizens? 

 
En el decurs d‟aquest informe s‟han identificat tendències, discussions, seminaris i congressos, 

indicadors, models i estudis que permeten detectar aquells impactes que seran determinants per al futur 

de les aglomeracions urbanes del planeta. Per tal d‟organitzar aquestes grans tendències, l‟informe s‟ha 

dividit en dos grans apartats.  

 

Hi ha un primer bloc on es discuteixen les tendències socioeconòmiques, físiques i geopolítiques que 

permeten entreveure canvis en el rol i en l‟estructura interna de les metròpolis en l‟actualitat i/o en un 

futur proper. Aquí hi destaca l‟aparició de noves conformacions urbanes d‟escala desconeguda fins ara, 

de la potència econòmica que aquestes representen, i se subratlla la creixent competència a la qual les 

ciutats es veuran exposades. S‟identifiquen també dinàmiques internes (buzz) i connexions externes 

(pipelines) com els elements que les faran més competitives, contrarestant tendències d‟implosió i 

recessió urbana. Queda clar, però, que l‟èxit futur d‟aquestes urbs passa, per sobre de tot, per la 

capacitat d‟oferir oportunitats als seus ciutadans, independentment del cicle econòmic que estigui 

travessant la metròpolis. També es discuteix la rellevància de la seva estructura i vinculació territorial, 

tant de grans metròpolis com de ciutats mitjanes i petites, i queda clar que les tendències que definiran el 

planejament urbà del futur esdevenen fonamentals en aquest context. El planejament serà, doncs, una 

eina espacial i socioeconòmica indispensable. Finalment, s‟analitzen els grans canvis pel que fa a la 

inversió, al reequilibri econòmic global i a les noves rutes comercials, tots ells processos que es 

vincularan de manera intrínseca amb les grans ciutats portuàries o aeroportuàries del planeta. En aquest 

context, alarma la desaparició d‟Europa del mapa inversor i les seves necessitats financeres, però omple 

d‟esperança l‟aparició de nous mercats frontera. 

 

El segon bloc s‟ha centrat a exposar discussions que identifiquen aquelles tendències diferencials que 

permetran a les ciutats del futur excel·lir en el seu àmbit de competitivitat. El coneixement i el capital 

humà, com a fonaments per a qualsevol desenvolupament futur, permeten identificar l‟economia del 

coneixement i els seus derivats com a tendència bàsica. Entre aquests derivats destaca el grau 

d‟obertura d‟una ciutat, la seva capacitat d‟adaptació i la seva capacitat de reinvenció constant per fer 

front als xocs externs que es presentin. A més, destaca el procés actual de fuga de cervells com una 

amenaça real. La pèrdua de capital humà d‟alt nivell suposarà un llast al creixement socioeconòmic 

metropolità. Finalment, clarifica la discussió actual en referència al concepte smart, entenent que aquest 

no ha d‟implicar visions purament tecnològiques, sinó que ha de referenciar-se d‟acord amb el seu 

significat real en termes de capacitat humana; és a dir, intel·ligència, rapidesa de pensament i 

perspicàcia. Totes elles, paraules que fan referència al capital humà i al coneixement, i no a la tecnologia. 

La resta de capítols posen èmfasi en l‟impacte que la tecnologia pot desencadenar en l‟àmbit urbà i  

ciutadà, i destaca nous models d‟innovació territorial integrada basant-se en estudis d‟experts en 

creixement regional com Rodríguez-Pose. El capítol dedicat a la qualitat posa èmfasi en la sostenibilitat, 

ja sigui des del punt de vista ambiental (fonamental per al llegat futur del nostre planeta), com des del 

punt de vista social. Aquest últim enfocament, el social, passa a tenir més rellevància, igualant-se a les 

inquietuds de tipus ecològic. Finalment, la governança tanca el document: es resumeixen les tendències 

de futur en l‟àmbit de la gestió dels problemes col·lectius, i es considera un element clau per a l‟avenç de 

les ciutats i les organitzacions socials del planeta.  

 

Per tal d‟entendre millor la importància d‟aquest segon bloc, s‟exposa un gràfic que explica la complexitat 

creixent dels problemes als quals es veuran exposades les urbs del planeta. Per tant, les metròpolis i els 

seus ciutadans necessiten aguditzar visions i integrar disciplines, àmbits d‟acció i polítiques, per tal 

d‟innovar, créixer i progressar oferint millors serveis, millors oportunitats de desenvolupament i més 

graus de llibertat per a tots els seus habitants. Com s‟observa al gràfic 7, l‟existència d‟un bon pòsit de 
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coneixement serà clau per capacitar els ciutadans de les metròpolis i oferir oportunitats reals de 

creixement a tots els territoris. Sense una bona base en capital humà, qualsevol estratègia futura 

resultarà difícilment  exitosa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7. Factors clau i complementaris per a un creixement urbà sostenible i capacitats reals de desenvolupament (elaboració 

pròpia a partir de discussions amb Andrés Rodríguez-Pose). 

 

 

Al llarg d‟aquest recorregut destaquem alguns temes que s‟han repetit de manera recurrent i que 

transmeten una idea més enllà dels seus àmbits específics. Primer de tot, s‟ha pres partit per una visió 

determinada de la Smart City, un concepte que apareix de manera iterativa a informes, congressos, 

seminaris i pàgines web, entre d‟altres. Segons aquest informe, la Smart City s‟ha d‟impregnar de tots els 

factors clau i complementaris de creixement urbà sostenible que s‟exposen al gràfic anterior 

(coneixement, tecnologia, capacitat innovadora, qualitat, sostenibilitat i governança) i s‟ha d‟allunyar de la 

visió purament tecnològica. A més, cal anar amb compte i preguntar-se quin tipus de Smart City volem o 

volen les metròpolis de cada territori. Els índex d‟educació, d‟accés a les TIC i, per tant, de capital humà, 

varien en l‟espai i poden reclamar encaixos diferents. Per altra banda, l‟informe destil·la altres 

pensaments que posen en relleu la tendència creixent a canalitzar energies i recursos cap a les persones 

i l‟activitat que elles exerceixen sobre el territori, i no pas sobre el territori de manera exclusiva. Això 

implica també una mirada renovada envers les interrelacions entre persones i territori i subratlla la 

necessitat d‟integració en molts camps que afecten de manera directa el desenvolupament urbà. Així 

doncs, destaca un procés de reequilibri, no només econòmic (com es deia al tercer capítol), sinó també 

conceptual. Per començar s‟imposen la gestió de recursos enfront de la construcció de nous recursos; el 

capital humà davant del capital físic; la transversalitat, la pluridisciplinarietat i la xarxa contra la linealitat; 



 76 

la integració de disciplines i departaments contra la segmentació; el debat contra el silenci; la visió del 

planejament urbà de manera transversal i horitzontal, i no la visió encapsulada i vertical. Es parla, doncs, 

de la importància que tindrà en el futur utilitzar el disseny urbà com a eina que impulsi la correcta 

assignació de recursos i la correcció d‟errors de mercat i altres externalitats (propis del planejament 

socioeconòmic). És a dir, es reclama més fertilització creuada i més visions integrades tant pel que fa al 

planejament, com a la innovació, la sostenibilitat o la governança. En altres paraules, s‟imposa la 

complexitat d‟una realitat nova cada cop més interdependent que ha de lluitar per formar ciutadans més 

crítics, més inquiets, més lliures i, per tant, més savis, que puguin créixer i desenvolupar-se amb èxit a la 

seva ciutat o a qualsevol altre racó del planeta, sigui quin sigui el cicle econòmic al qual es vegi sotmès 

la seva ciutat d‟origen. En definitiva, la tendència són els smart citizens i no pas les smart cities! 

 

 

 

Isabel Carreras Baquer  i Anna Puiggròs Xirinachs               

Barcelona, gener del 2012 
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Metodologia 
 

Aquest informe vol oferir una visió sintètica i de qualitat de les principals tendències socioeconòmiques 

que impacten a les metròpolis a escala mundial. Es tracta d‟una anàlisi acurada que parteix del recull i 

buidatge de visions, lectures, informes, articles i documents de referència que actualment tenen un pes 

important en el panorama internacional a l‟hora de guiar les diferents polítiques d‟actuació, i també hi 

incorpora el tractament estadístic i gràfic de les dades que poden resultar més rellevants o 

complementàries. La metodologia de recerca s‟ha enfocat principalment des d‟una perspectiva qualitativa, 

tot i que també s‟ha fet un ús puntual d‟eines quantitatives. Ambdues metodologies han permès una 

anàlisi i enfocament més real i consistent gràcies a la seva complementarietat. A continuació s‟explica 

detalladament la justificació i aplicació dels enfocaments emprats a l‟estudi.   

 

La metodologia de treball de l‟informe ofereix la possibilitat de generar un procés interactiu continu 

marcat pel desenvolupament de la investigació, que s‟ajusta molt bé al volum i a la diversitat de fonts 

analitzades i a la seva dificultat de comparació mitjançant patrons generals. D‟aquesta manera, 

l‟enfocament qualitatiu ofereix una relació molt més flexible entre les fonts bàsiques de treball i la 

producció, fet que permet que el cos de l‟estudi vagi prenent forma a través d‟aportacions variades que el 

mateix investigador considera significatives.  

 

Per dur a terme l‟anàlisi qualitativa de l‟estudi s‟han emprat metodologies diverses en proporcions 

diferents que han definit, alhora, les fases d‟execució del treball. D‟aquesta manera s‟ha fet el buidatge 

de documents escrits de diferents tipus com a principal metodologia, seguit de l‟instrument clàssic de 

caire qualitatiu, l‟entrevista en profunditat. 

 

Pel que fa al buidatge de dades estadístiques per confeccionar taules, mapes i gràfics, s‟ha garantit una 

recollida d‟informació estructurada i sistemàtica que ha permès interpretar fets objectius sotmesos a 

patrons generals. La bateria de dades obtinguda ha fet possible una comparació fiable i acurada de 

diferents aspectes socioeconòmics. 

 

A continuació s‟exposen les diferents fases emprades en l‟anàlisi qualitativa: 

 

Fase I 

 Detecció inicial de les principals tendències socioeconòmiques de les metròpolis a escala mundial a 

través de documents i informes elaborats per agències internacionals. 

 Anàlisi qualitativa de les principals temàtiques tractades als congressos com a indicadors de 

tendències actuals. Es van seleccionar un total de 9 congressos internacionals de temàtica urbana 

celebrats al llarg de l‟any 2010-11 que tractaven grans temes socioeconòmics contemporanis, les 

temàtiques dels quals es van agrupar en16 grups conceptuals. 

 Tria de rànquings internacionals sobre ciutats. La selecció es va fer gràcies a l‟estudi previ elaborat 

per Greg Clark “The Business of Cities: City Indexes and Rankings”, el qual detectava 4 grans 

estudis sobre ciutats a escala global. Es van analitzar els temes tractats de cada estudi i es van 

agrupar segons categories conceptuals. En total es van detectar 8 grups conceptuals. 

 

Fase II 

Una vegada detectats els temes socioeconòmics que més es tracten a escala global es va procedir a fer 

l‟extracció de conceptes, és a dir, a agrupar tots els temes detectats i les seves corresponents categories 

conceptuals en 15 grups d‟anàlisi més maniobrables i menys abstractes. D‟aquesta manera es van 

encaixar tots els conceptes i idees en 15 caixetins: economia, producció, finances, energia, 

comportament, smart, innovació, població/demografia, societat, medi ambient, mobilitat, alimentació, 
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governança, universitat, well-being. L‟agrupament de conceptes en aquestes grans àrees de fàcil 

comprensió va ser la base per elaborar la bateria de preguntes orientada a un seguit d‟experts en 

diferents matèries.  

 

Fase III 

Una vegada feta la tria i agrupació de conceptes es va elaborar la llista concreta de preguntes per a cada 

expert seleccionat. Les preguntes es van dividir en dos grans blocs, un de més general on es discutien 

els 15 blocs temàtics resultants, i un segon més específic relacionat amb la matèria de cada expert. Les 

entrevistes tenien un objectiu clar: ratificar o rectificar els conceptes i tendències detectades fins al 

moment valorant la seva  viabilitat com a futura tendència. 

 

En total es van fer 13 entrevistes als següents experts: 

 Jordi Alberich, director general del Cercle d‟Economia [11-11-2011]. 

 Encarna Baras, directora de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia, IREC 

[28-11-2011]. 

 Anna Cabré, directora del Centre d‟Estudis Demogràfics, UAB [05-10-2011]. 

 Albert Carreras, secretari d‟Economia i Finances, Departament d‟Economia i Coneixement, 

Generalitat de Catalunya [24-09-2011]. 

 Salvador Estapé, director general d‟Afers Econòmics, Generalitat de Catalunya [12-12-2011]. 

 Aurora Huerga, secretària de Polítiques Socials de CCOO [22-11-2011]. 

 Carlos Losada, professor titular del Departament de Política d‟Empresa, ESADE [25-11-2011]. 

 Josep Roig, director de Metròpolis, CGLU [27-10-2011]. 

 Àlex Ruiz, economista del Servei d‟Estudis de “la Caixa” [27-10-2011]. 

 Joan Trullén, director de l‟Institut d‟Estudis Metropolitans de Barcelona [23-11-2011]. 

 Andreu Ulied, director de MCRIT [05-10-2011]. 

 Andrés Rodríguez-Pose, professor de Geografia Econòmica de la LSE [4-11-2011 i 22-12-2011]. 

 Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de la UAB [24-09-2011]. 

 

És important remarcar que l‟estudi s‟anava modificant i perfilant a mesura que entrevistàvem cada 

expert. Per tant, a cada entrevista es plantejaven noves preguntes fruit de l‟evolució constant de 

l‟informe. 

Fase IV 

La següent fase de l‟informe va ser l‟agrupament dels 15 blocs temàtics en 6 grans tendències que 

afectaven globalment les metròpolis. És a partir d‟aquesta fase en què es va començar a construir una 

estructura sòlida i consensuada. D‟altra banda, es va iniciar l‟elaboració d‟indicadors estadístics que 

ajudessin a suportar  i explicar aquestes 6 tendències. 

Fase V 

Amb una estructura de l‟informe ja més definida i amb arguments i dades que la sostenien, vam iniciar el 

treball amb el professor Andrés Rodríguez-Pose, el qual va assumir el càrrec de supervisor. En total es 

van fer dues trobades d‟estudi a Madrid.  En aquesta fase es van definir les 7 tendències que configuren 

l‟actual informe i es va tancar finalment l‟estructura interna de l‟informe que ara llegiu. 

 

Totes aquestes fases han estat degudament consensuades amb els membres del Pla Estratègic 

Metropolità de Barcelona, que d‟una manera periòdica (mensualment) ens van anar aportant les seves 

visions i possibles millores. 
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Experts entrevistats 

 
Jordi Alberich [11-11-2011] 

Director general del Cercle d‟Economia  

 

Encarna Baras [28-11-2011] 

Directora de Desenvolupament Corporatiu i Transferència de Tecnologia, IREC  

 

Anna Cabré [05-10-2011] 

Directora del Centre d‟Estudis Demogràfics, UAB  

 

Albert Carreras [24-09-2011] 

Secretari d‟Economia i Finances, Departament d‟Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya  

 

Salvador Estapé [12-12-2011] 

Director general d‟Afers Econòmics, Generalitat de Catalunya  

 

Aurora Huerga [22-11-2011] 

Secretària de Polítiques Socials de CCOO  

 

Carlos Losada [25-11-2011] 

Professor titular del Departament de Política d‟Empresa, ESADE  

 

Josep Roig [27-10-2011] 

Director de Metròpolis, CGLU  

 

Àlex Ruiz [27-10-2011] 

Economista i expert en estudis de prospectiva  

 

Joan Trullén,[23-11-2011] 

Director de l‟Institut d‟Estudis Metropolitans de Barcelona  

 

Andreu Ulied [05-10-2011] 

Director de MCRIT  

 

Andrés Rodríguez-Pose [4-11-2011 i 22-12-2011] 

Professor de Geografia Econòmica de la LSE  

 

Joan Subirats, [24-09-2011] 

Catedràtic de Ciència Política de la UAB  
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Presentació de l’informe  
 

El 6 de febrer del 2012 es va fer la presentació pública d‟aquest informe, al Cercle d‟Economia. 

 

L‟informe va ser presentat per: 

 Jordi Alberich, director general del Cercle d‟Economia 

 Joan Trullén, vicepresident de Planificació Estratègica de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Andrés Rodríguez Pose, professor de Geografia Econòmica de la London School of Economics 
(LSE), investigador d‟IMDEA i vicepresident de l‟Associació Europea de Ciència Regional. 
Supervisor de l‟informe. 

 Isabel Carreras, arquitecta i màster en Regional and Urban Planning Studies (LSE) Autora de 

l‟informe. 

 Anna Puiggròs, geògrafa i màster en Contemporani Urbanism (Cities, Space and Society) (LSE). 

Autora de l‟informe. 

Aportacions dels membres de la taula rodona  

 

La darrera part de l‟acte de presentació va comptar amb les intervencions d‟un seguit d‟experts i expertes, 

amb l‟objectiu de valorar, validar i refutar les tendències exposades a l‟informe. Els cinc convidats van 

enfocar les seves intervencions cap els temes de metròpolis i planejament, coneixement i innovació, 

qualitat de vida i governança; temes que la majoria d‟ells van tractar de manera transversal.  

 

Participants: 
 

 Marc Bonavia. Emprenedor, empresari i innovador. Cofundador de l‟empresa SITmobile. 

Vicepresident de l'Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya. 

 Anna Molero. Directora executiva de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) 

 Josep Joan Moreso. Rector de la Universitat Pompeu Fabra  

 Josep Roig. Secretari general Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

 Gemma Sendra. Directora del Recinte Històric de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau. 

 

Durant el debat, conduït pel professor Andrés Rodríguez-Pose, es van fer una sèrie d‟aportacions 

excel·lents que no només van ajudar a matisar l‟informe sinó que van plantejar nous reptes de futur a tots 

els assistents.   

 
Els membres de la taula van tractar els temes següents: 
 

Metròpolis i planejament  

Es va qüestionar com es podia passar de les pipelines al buzz local, ja que en general als governs locals 

els costa fer aquest procés d‟obertura. També es va fer referència al paper de les ciutats com a grans 

centres de consum, més enllà de centres de producció i es va proposar analitzar les ciutats des de les 

seves taxes de consum en detriment de la seva producció o la seva taxa d‟atur. 

 

També es va incidir en la dificultat de definir les fronteres de les metròpolis actuals ja que si es fes un 

mapa del món, segons els territoris que ocupen les grans metròpolis, segurament tindríem una nova 

configuració que no s‟adiu a l‟actual basada en conceptes político-administratius. Finalment, es va 

remarcar que la ciutat tot just ara està reconsiderant i integrant determinats espais, com els constituïts 

per faveles, com a una part més d‟aquesta.  
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Coneixement i innovació 

Quant a aquest tema, es va fer referència a la capacitat d‟innovar dels joves, fent èmfasi en 

l‟emprenedoria com a element indispensable, “cal sortir i anar a buscar oportunitats a fora”.  També es va 

remarcar la necessitat que té una ciutat de “trobar nous herois” que la facin avançar i trobar noves 

visions. 

 

També es van fer diferents apunts sobre l‟educació, i molt especialment en la necessitat de saber anglès, 

una eina clau per poder generar vincles a escala global i ser més competitius. 

 

Es va remarcar el coneixement com a principal eix vertebrador i especialment la relació que té la 

universitat amb la ciutat dient que “aquesta no ha estat massa còmoda”. Es va incidir en el fet que la gent 

no relaciona Barcelona amb una universitat de qualitat, encara que els dos llocs del mediterrani on més 

s‟impulsa la recerca són Barcelona i Tel-Aviv / Jerusalem. Així doncs, “cal una capacitat per retenir el 

capital humà. Estudiants de postgraus i de doctorat estrangers”. 

 

També es va assegurar que apostar pel coneixement superior no només genera més qualitat de vida a 

les ciutats sinó que és sinònim d‟una millor democràcia. Elements que fan una societat civil més robusta. 

 

Es va posar èmfasi en la necessitat que tothom formi part del coneixement, posant valor al concepte de 

serendipia (descobriments i trobades casuals) que ofereix “oportunitats no esperades o millors del que 

s‟esperava”. 

 

També es va remarcar la falta que té Barcelona alhora d‟assumir el risc i es va fer una crida a la 

necessitat d‟escoltar el “soroll” [dels joves] fora dels cercles de govern. En aquest punt les 

administracions públiques han de fer possibles les seves connexions, han de ser generadores de buzz. 

Finalment, es va parlar de la fuga de cervells: “la gent hi és”, ja que tots aquells que són a l‟estranger 

“són les nostres pipelines directes”. 

 

Qualitat de vida 

Es va insistir en el fet que “el canvi de les ciutats no es produirà fins que no es trobi una font d‟energia 

barata”, i que faciliti el canvi de model energètic. 

 

Governança 

Es va destacar la interconnexió i la democratització i es va fer també una crida a la governança. A 

l‟empoderament de l‟individu, que assumeixi el seu rol en la presa de decisions en comptes de ser un fet 

exclusiu de l‟empresa.  

 

Per altra banda, es va destacar dos reptes importants de les ciutats: 

 “Assumir la importància de la massa crítica”, cal que les persones participin per generar 

dinàmiques pròpies de la ciutat. 

 “Si el centre de decisions és l‟individu, com a ciutat, ens hem de plantejar quines són les 

situacions més òptimes per crear i innovar.” Per tant, “les ciutats han de crear les condicions” per 

poder tirar endavant projectes i han de ser capaces d‟oferir oportunitats de desenvolupament 

personal i professional que converteixin a la ciutat en una ciutat friendly. 

 

Assolir el concepte d‟smart passa per apostar, anticipar i competir. 

 

També es va afirmar que actualment “el soroll està fora dels espais governamentals” i que el propi 

govern impedeix l‟avenç de Barcelona. En aquest aspecte, es va remarcar la necessitat de treballar millor 

la governança amb l‟objectiu que orienti estratègies i oportunitats i marqui “línies de força”, ja que sembla 
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que identitat i prosperitat no saben conviure. També, va fer èmfasi en el fet que cal sumar les diferents 

capes que la ciutat amb l‟objectiu de generar un creixement exponencial i no una picabaralla constant.  

 

 

Intervencions dels assistents 

 

Un dels debats més importants que es mantingueren una vegada finalitzat l‟acte de presentació fou el 

que fa referència al paper de la indústria a la ciutat. Es va posar en qüestió si s‟havia de considerar la 

indústria com a una part indispensable de l‟economia d‟una metròpolis. El debat va ser encapçalat per la 

pregunta següent: La manufactura i la indústria tenen cabuda en les ciutats del futur?  

 

Per una banda, es va suggerir que la indústria no era un sector indispensable de les metròpolis del futur, 

però sí que ho era l‟existència d‟un sector industrial potent lligat a centres de direcció i d‟innovació. 

Aquest vincle, colocalitzat en el territori, permetria que la deslocalització fos molt menys probable. Per 

tant, no era necessari que hi hagués totes les línies de producció a una mateixa regió, però valia la pena 

lluitar per la combinació creació-innovació-producció com és el cas dels clústers a Noruega i Dinamarca. 

En cas contrari, queda clar que l‟entrada al mercat global de nous territoris amb sectors industrials 

altament competititus ha fet que fins i tot els territoris tradicionalment industrials perdessin quota de 

mercat al no ser capaços d‟adaptar-se ràpidament a les noves necessitats de costos i de producció. 

D‟aquesta manera, es defensava la configuració d‟un model productiu distintiu per la metròpolis 

barcelonina que es basés en l‟economia del coneixement. 

 

Per contra, també es va  defensar la manufactura com a base econòmica indispensable per la metròpolis 

del futur, posant com a exemple l‟economia industrial d‟Alemanya. Es considerava, doncs, que el retorn 

de la indústria era indispensable. En el nostre cas, el pes de la indústria hauria de substituir altres sectors 

com el de la construcció, que fins a dia d‟avui ha sostingut una part considerable de la producció 

espanyola. 

 

  

 


