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1. Del concepte “rehabilitació” al de “regeneració”, des d’una vessant social.  

El camí semàntic que transcorre entre el sentit que donem a la paraula “rehabilitació” i al de la 
“regeneració”, en termes d’intervenció urbanística, defineix molt be l’evolució de les 
estratègies d’intervenció en el teixit urbà, per tal d’intentar aconseguir la “recuperació dels 
seus valors intrínsecs” i així millorar la qualitat de vida dels seus habitants i la capacitat de 
desenvolupar projectes vitals, individuals i col·lectius. 

En un treball de tesis de la Facultat de Geografia de la Universitat del País Basc (l’altre territori 
de l’Estat espanyol, a banda de Catalunya, on mes s’ha treballat a nivell normatiu, de 
planificació i d’intervenció directa en l’àmbit de la recuperació urbana) es defineixen els 
conceptes anteriors (i d’altres) de la següent manera: 

Rehabilitació urbana: Te per objectiu recuperar o mantenir les particularitats d’un entorn urbà. 

Revitalització urbana: S’enfoca mes en la recuperació o nova implantació d’activitats 
econòmiques (bàsicament el comerç). 
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Regeneració urbana: Busca la recuperació i millora funcional, social i estètica d’un entorn urbà  
degradat. 

Iraegui, E. (2015) “Conceptos de Rehabilitación Urbana...” Universidad del País Vasco. 

En la majoria de treballs, publicacions i, fins i tot, disposicions normatives que puguem 
analitzar, s’utilitzen també habitualment altres expressions, d’una manera mes o menys 
coincidents en els objectius i finalitats d’intervenció, encara que tinguin totes les seves 
particulars connotacions: “renovació urbana” (quan l’objecte essencial es la substitució d’un 
teixit o unes activitats obsoletes), “transformació urbana” (una visió més genèrica i que pot 
incloure, o no, aspectes de caràcter sociològic i econòmic); també remodelació, 
reestructuració... 

Per tant ens trobem en un àmbit de la intervenció sobre l’entorn urbà que, com a mínim, 
d’ençà els anys ’50 del segle passat (de fet, d’ençà la implementació de l’Urbanisme com a 
ciència moderna; perquè, que va ser el Pla Cerdà i la “Teoria General de la Urbanización”, sinó 
un dels primers plans de “regeneració urbana”?) ha viscut (com passa habitualment) un procés 
continuat d’incorporació de nous criteris i estratègies. 

Cerdá I. (1859, 1867) Teoría de la Construcción de las Ciudades, aplicada al proyecto de 
Reforma y Ensanche de Barcelona” i “Teoría General de la Urbanización. Y aplicación de sus 
Principios y Doctrinas a la Reforma y Ensanche de Barcelona”. 
Rossi A. (1966) (edició consultada, 2015) “La Arquitectura de la Ciudad”. 
 
Les descripcions mes recents però, des de la vessant acadèmica, tendeixen a identificar les 
polítiques de regeneració urbana com: “Intervencions de caràcter holístic, en tant que 
persegueixen la transformació econòmica, ambiental i social de les àrees desfavorides”. 

Jones P. i Evans J (2008) “Urban Regeneration in the UK: Theory and practice”. 

Amb “Una visió i una acció comprehensiva i integrada, que condueix a la resolució de 
problemes urbans i que pretén aconseguir millores en les condicions econòmiques, físiques, 
socials i ambientals d’una àrea que està essent transformada”. 

Roberts P., Sykes H. i Granger R. (2017) “Urban Regeneration”. 

I mitjançant una “nova governança” de la planificació i gestió urbanes i urbanístiques (també 
en el camp de la regeneració): “los dispositivos de acción que se ponen en marcha en torno a 
los proyectos urbanos contemporáneos parecen tomar la forma de redes que vinculan actores 
públicos y privados, técnicos y políticos, expertos y profanos...” 

Pinson G. (2011, primera edición 2009) “Urbanismo y gobernanza de las ciudades europeas. 
Gobernar la Ciudad por proyecto”. Universitat de València.  

La traducció normativa a textos legislatius d’aquests principis teòrics, en el cas de la legislació 
estatal s’hi adequa profusament, al menys formalment: Ley 2/2011 de Economía Sostenible i 
Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, derogada parcialment pel 
text refós de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, Real Decreto Legislativo 7/2015: “Las 
actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán además carácter integrado, 
cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas, enmarcadas en una estrategia 
administrativa global y unitaria”. 
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En el cas de la normativa pròpia de Catalunya, resulta interessant revisar el tractament que es 
dona a la “reforma dels assentaments urbans” (l’expressió que s’utilitza) en la versió que 
coneixem de l’Avantprojecte de Llei del Territori (abril de 2017): “La priorització de la reforma 
dels assentaments urbans i de la rehabilitació dels edificis existents sobre la nova extensió 
urbana, constitueix un dels eixos vertebradors de la nova llei”. A l’article 29, Directrius 
Generals per a la Planificació, s’esmenta: “afavorir la cohesió i el benestar socials que permetin 
assolir un nivell adequat d’accés als serveis i de qualitat de vida de les persones”. Article 32.2. 
Directrius per a la planificació dels assentaments urbans.  “Noves extensions urbanes. a) 
subordinar-les a la rehabilitació i reciclatge dels edificis i a les actuacions de reforma urbana”. 
Article 66.2a. Actuacions d’Urbanització. “Les actuacions d’urbanització poden ser: a) de 
reforma urbana, quan tinguin per objecte transformar o renovar el teixit d’un assentament 
urbà reglat”. 

La nova llei doncs, cas de ser promulgada, una vegada superat el tràmit parlamentari, amb un 
contingut similar al de l’avantprojecte, tot i no fer referència explícita al mot “regeneració”, 
tindrà en especial consideració els fenòmens de reforma, renovació i transformació urbanes. 

Per acabar; En els darrers anys, tant la Unió Europea (programes URBAN i EuroPACE) com les 
Nacions Unides (Hàbitat) han realitzat accions institucionals per a reforçar la necessitat 
d’escometre aquest tipus d’intervencions en els entorns urbans. 

Així a la conferencia  de Ministres de Desenvolupament Urbà de la UE, que tingué lloc a Toledo 
el 2010, es va definir la Regeneració Urbana Integral com un procés d’intervenció en àmbits de 
la ciutat que cerca: “un desarrollo urbano más integrado, inteligente, sostenible y socialmente 
cohesivo e  inclusivo”. 

Declaración de Toledo, 2010.  

 A la cimera de Quito del 2016 es proclama la necessitat de: “Un desarrollo urbano resiliente y 
sostenible ambientalmente: Fomentaremos las ampliaciones urbanas y las Construcciones de 
relleno planificadas, de manera que se dé prioridad a la renovación, la regeneración y la 
adaptación de las zonas urbanas, incluida la mejora de los barrios marginales y los 
asentamientos informales, se promuevan enfoques integrados y participativos, en los que 
intervengan todos los habitantes y los interesados y se evite la segregación espacial y 
socioeconómica y el aburguesamiento de zonas populares.   

Documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat III): “Nueva Agenda Urbana. Declaración de Quito sobre ciudades y  
asentamientos urbanos sostenibles para todos”. Quito (2016). 

I finalment, des d’una visió institucional menys materialista, el mateix papa Francesc, en 
l’encíclica sobre ecologia manifesta: 

“Per als habitants de barris molt precaris el pas quotidià de l’amuntegament a l’anonimat 
social que es viu a les grans ciutats pot provocar una sensació de desarrelament, que afavoreix 
les conductes antisocials i la violència. 

Moltes persones en aquestes condicions son capaces de teixir lligams de pertinença i de 
convivència que converteixen l’amuntegament en una experiència comunitària en la que es 
trenquen els murs del “jo” i es superen les barreres de l’egoisme. 
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Aquesta experiència es la que sol provocar reaccions creatives per a millorar un edifici o un 
barri. 

Que formoses que son les ciutats que superen la desconfiança malaltissa i integren als 
“diferents” i que fan de la integració un nou factor de desenvolupament! 

Que maques que son les ciutats que estan plenes d’espais que connecten, relacionen i 
afavoreixen el reconeixement de l’altre!” 

Papa Francesc (2015). Carta encíclica “Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común” 

Una altra manera d’expressar el que hauria de ser la regeneració urbana, des de la vessant 
social! 

 

2. La evolució de les polítiques d’intervenció en el teixit urbà consolidat a Catalunya. 

En el cas de Catalunya, d’ençà la recuperació de les institucions democràtiques en el darrer 
quart del segle passat, a la inicial política de modernització, rehabilitació i/o substitució 
d’edificis i infraestructures de serveis, comunicacions i espai públic (la primera idea de la 
rehabilitació o renovació), s’hi afegeix ben aviat el concepte de recuperació de l’activitat i re-
ocupació residencial, inicialment en els centres històrics de les nostres viles i ciutats. 

Rovira J.M. (1984) “Valorar la història. Nova vida per a les velles ciutats” Departament de 
PTiOP. 

Aquesta estratègia fou complementada pels programes de revitalització econòmica (en molts 
casos desenvolupats coordinadament en el mateix àmbit físic i temporal) de la Direcció 
General de Comerç, amb la generalització de la implantació d’illes de vianants i recintes 
d’activitat comercial en aquells centres amb mes potencialitat d’activitat econòmica, 
bàsicament en raó del seu entorn comarcal subsidiari (que, a més, fou una incipient política de 
reordenació de la mobilitat i d’introducció de criteris de “sostenibilitat ambiental” avant la 
lettre). 

Al llarg de la segona meitat dels anys ’80 i començaments dels ’90 la política d’intervenció en 
centres històrics i nuclis tradicionals es va fer cada cop mes “complexa”, també en quan a la 
gestió, passant de l’estricta intervenció pública directa a processos de col·laboració amb la 
propietat i amb el sector immobiliari, que veia un espai d’activitat en les intervencions de 
rehabilitació i substitució d’edificis obsolets. Així es defineix aquesta col·laboració en un text 
de l’any olímpic: 

“Els habitants dels nuclis antics els han abandonat per buscar millors condicions de vida al 
contorn de les muralles... enfront d’aquest estat de coses es poden plantejar dues actituds 
d’intervenció: aprofitar les característiques dels centres per crear museus a l’aire lliure... o be 
revitalitzar-los, recuperant les seves primitives funcions i adequant-los a les noves necessitats. 
La Generalitat s’inclina per la segona opció...” 

Mes de 100 actuacions recollides en aquest llibre així ho exemplifiquen. Regeneració urbana, 
en terminologia, mètode i context dels anys ’90! 

Morató A. I Martí A. (1992) “Velles Ciutats Vives”. Departament de PTiOP. 
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Però no obstant, quan la Generalitat l’any 2010, en ple procés d’implementació de la Llei de 
Barris, publica en tres volums, molt ben editats i amb fotografies excel·lents, un catàleg 
exhaustiu de les intervencions promogudes al llarg dels darrers 30 anys pel Departament de 
Política Territorial, estranyament al nostre entendre, les denomina “rehabilitacions”, deixant 
de posar en valor, en el títol precisament, aquesta vessant mes “humana” que tenien totes les 
intervencions, o al menys les produïdes d’ençà mitjans dels anys ’80, i encara que en el 
contingut dels textos que integren l’obra siguin constants les referencies als objectius “socials” 
de les intervencions. 

Baltà F., editor (2010). “30 Anys de rehabilitació urbana (1978-2008)”. Departament de PTiOP. 

En la vessant de les estratègies d’intervenció, també des de mitjans dels anys ‘80 es va veure la 
necessitat d’incorporar “elements de gestió” que ajudessin a integrar tant les polítiques de les 
diverses administracions concernides, fonamentalment Ajuntaments i Generalitat, com els 
representants de la Societat civil estructurada, fonamentalment moviments veïnals i els 
sectors econòmics de la iniciativa privada, en aquests processos d’intervenció en centres 
urbans. La fórmula que es va consolidar fou la de les “Àrees de Rehabilitació Integrada (ARI)”, 
emparada en disposicions normatives de l’Administració General de l’Estat i en els Plans 
d’Habitatge (que nodrien de fons pressupostaris aquestes polítiques) on apareix ja l’expressió 
“integrada” (intervenció omni-comprensiva), tot i que amb una percepció molt elemental 
encara de la necessitat d’abordar polítiques socials i assistencials, al mateix nivell que les de 
remodelació física (perquè, probablement, els efectes pre i post olimpíades centraren 
l’objectiu mes, o massa, en els objectes que en els subjectes).     

La vessant mes netament social no apareix fins que es produeixen els fets de l’esfondrament 
de part d’un edifici al barri del Turó de la Peira de Barcelona i la detecció d’altres situacions de 
risc elevat de pèrdua de condicions d’estabilitat estructural, que sovint anaven acompanyades 
d’un baix nivell de qualitat global dels edificis i de les seves condicions d’habitabilitat (sobretot, 
comparats amb els estàndards que s’exigien i s’ofertaven per als edificis d’obra nova en 
aquella època, d’esclat de producció immobiliària i de normativa sobre qualitat dels edificis: 
Llei de l’Habitatge i Llibre de l’Edifici, per exemple). 

Es cert que hi havia ja una línia d’acció institucional de rehabilitació, i fins i tot substitució, en 
barris sencers, “Programa de Remodelació de Barris de l’INCASOL”, però inicialment estava 
limitada al que es considerava “parc d’habitatge social, patrimoni propi de la Generalitat de 
Catalunya”. Els polígons residencials de l’antic IPPV, traspassats per l’Administració Central, 
amb un, en general, molt baix nivell de manteniment i conservació: Sant Cosme, El 
Governador, Via Trajana, el Polvorín i altres. 

L’extensió del model de les Oficines de Gestió de Barris als sectors de substitució definits en 
aplicació del Programa de l’Aluminosi i, especialment la creació de l’empresa pública 
Remodelacions Urbanes (REURSA), l’any 2006, varen consolidar al si del propi INCASOL 
aquesta visió de la intervenció de remodelació/substitució amb una molt elevada component 
social i d’implicació veïnal. 

Serra P. i Berenguer Ll. editors (2007) “Reviure els barris. Programa de nous habitatges de 
substitució per a la millora de les àrees urbanes de Catalunya”. 
Pradas R. i Martí R. editors (2010) “INCASOL 30 anys. L’enfortiment del Territori i el País”. 
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Però probablement la creació del “Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació 
d’Habitatges” fou la conseqüència mes positiva dels efectes de l’aparició del fenomen de 
“L’Aluminosi”. En primer lloc, perquè va permetre “pentinar” la major part del territori mes 
urbà de Catalunya i fer-nos prendre consciència de l’estat real del nostre parc immobiliari (el 
test aluminós o la campanya “La casa en forma”). En segon lloc, i mes important, perquè va 
“generalitzar” per a tot el País el que ja es coneixia dels programes de remodelació de barris: 
Un Pla de Remodelació requereix d’una aproximació integral, que converteixi en “oportunitat” 
el que es “necessitat”, i que doti dels serveis i equipaments necessaris (al nivell dels estàndards 
del conjunt de la ciutat) també en aquesta part de la població. 

L’informatiu. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació (setembre-
octubre 2010), nº323. “L’aluminosi s’ha acabat! Editorial: Apostar per la rehabilitació”. 

Al nostre parer es totalment coherent i lògic l’estadi següent. Amb la promulgació de la Llei de 
Barris (Llei catalana 2/2004 de millora de barris) apareix la versió que li dona el legislador 
català al concepte “regeneració urbana”: “La rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el 
benestar social i la dinamització econòmica... focalitzada en el barri”. 

O com s’expressa en una publicació de l’any 2009: “la reconstrucció, millora i eradicació de 
problemes de l’entorn físic construït..., mitjançant un nou concepte organitzatiu, una 
focalització geogràfica i un model d’intervenció integral”. 

Diversos autors. Coordinació, Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la 
Diputació de Barcelona (2008) “Ciutats en (re)construcció: necessitats socials, transformació i 
millora de barris”. Diputació de Barcelona. 

Martí-Costa M., Parés M. I altres (2009). “Llei de barris: cap a una política de regeneració 
urbana participada i integral?”. Escola d’Administració Pública de Catalunya i Direcció General 
de Participació Ciutadana. Generalitat de Catalunya. 

En aquest sentit es molt explícita i clarificadora la conclusió que apareix en la Tesis Doctoral de 
Ana Pagliuso: 

“La regeneració integral es troba, encara, en fases “muy primarias”. És veritat que manca 
molta experiència en aquest camp, que la gestió d’aquesta tipologia d’intervenció és complexa 
i encara no s’ha acabat de trobar la fórmula perfecte, si és que existeix, i que la bàscula, en la 
majoria dels projectes, ha estat del costat del “maó”. Però també és veritat, que en pocs països 
es van redactar tants projectes amb la voluntat de ser integrals, tantes persones van estar 
involucrades en la transformació dels barris i de les ciutats, tants programes socials van ser 
redactats i executats durant aquests últimes 12 anys des de la primera convocatòria de la Llei 
de Barris”. 

Pagliuso A. (2017?) Tesis Doctoral. “La llei de barris: un pas endavant en la regeneració 
urbana”. Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, UPC. 

Aquesta interpretació de l’estat de l’art de la Regeneració Urbana Integral a Catalunya en 
l’actualitat es, òbviament, molt coincident amb les formulacions teòriques recollides a l’apartat 
anterior. 
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3. Criteris per una política “social” de regeneració urbana. 

Sembla evident doncs que no es pot concebre un veritable procés de “regeneració urbana” 
sense col·locar en un lloc preeminent tant de la diagnosis, com de la planificació i programació 
d’intervencions, la vessant “social”. Sense tenir en compte a les persones no hi ha regeneració; 
com a molt hi pot haver rehabilitació o renovació de les estructures físiques, infraestructures o 
edificis, però no “posada en valor del teixit urbà”, que no te sentit sense aquesta component 
humana. 

“La regeneración urbana tiene un alcance que va más allà de la simple transformación espacial 
y remite a la reorganización de las relaciones sociales”. 

Castrillo M. i altres (2014) “¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un 
concepto incuestionado”. 

Quins son llavors els trets característics que hauria de complir, des d’una perspectiva 
eminentment “social”, una intervenció urbana conceptualitzada com de “Regeneració 
Integral”? 

Al nostre criteri, d’entre una diversitat molt amplia que es destaca a les publicacions fins aquí 
referenciades, aquells aspectes que mes influeixen, en l’estadi actual (doncs es tracta d’una 
estratègia d’intervenció en constant evolució i amb un benchmarking excepcional), en les 
polítiques d’intervenció aplicables al nostre país (cada entorn ha de fer èmfasis en les eines 
que li poden ser de major utilitat) es centren en: 

L’elecció d’un àmbit físic coherent per al desenvolupament del programa de regeneració i d’un 
escenari temporal adequat. 

La formulació d’una nova governança i d’un canvi profund en els rols participatius de tots els 
agents implicats. 

La utilització d’instruments específics de planificació i gestió de les polítiques socials integrals 
en l’àmbit d’intervenció (revertir el pes de l’objecte cap al “subjecte”). 

La incorporació de tècniques de disseny urbà dirigides a la consecució d’una mobilitat eficient i 
sostenible. Criteris “TOD”. 

Una preocupació absoluta per garantir finançament i viabilitat econòmica a les iniciatives i 
projectes concrets (la incapacitat per materialitzar projectes crea gran frustració). 

I planant per damunt de tots aquests aspectes, una ferma opció per aconseguir un entorn 
“segur”, de percepció de seguretat (si no ens sentim segurs en un entorn mai el podrem 
regenerar, ni  les vides dels que l’ocupen). 

Segovia O. (2007) “Espacios públicos y construcción social. Hacia un ejercicio de ciudadanía”. 
Santiago de Chile. Ediciones Sur. 
European Union. ESPON 2013 Programme and National University of Ireland. (2013). “KITCASP. 
Key Indicators for Territorial Cohesion and Spatial Planning”. 
 

4. Àmbit físic coherent i escenari temporal adequat. 

Delimitar te riscos. Significa excloure. Però voler abastar per damunt de les possibilitats es 
garantia de fracàs i fins i tot quan cal intervenir en un àmbit extens, per origen del sector, per 
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similitud de causes de degradació o per altres raons, es necessari establir sub-àmbits 
d’actuació, doncs un territori excessiu comporta també una major varietat de tipologies i 
situacions personals, que poden esdevenir font de conflictes difícilment gestionables en 
l’escenari de governança al que ens referirem tot seguit. 

De la mateixa manera cal saber definir els horitzons temporals de la intervenció. Els períodes 
no s’han d’assemblar als tradicionals d’un procés d’intervenció merament urbanística, tot i ser 
aquests sovint molt dilatats. Mes aviat la major diferencia rau en el caràcter “sincopat” del 
procés, i en la necessitat de que es produeixin avanços i retrocessos, perquè a la fi del que es 
tracta es d’aconseguir millores en els projectes vitals dels habitants o implicats en l’operació i 
aquests seran “mudables” en el temps. I ni tothom ha d’anar al “ritme del mes lent” ni es pot 
deixar definitivament a ningú enrere. 

Els programes d’intervenció deixen d’estar vinculats a ritmes pressupostaris, a plans d’obres o 
a criteris d’oportunitat de mercat. El que prima es essencialment la capacitat d’adaptació i 
superació de les famílies i els individus de cada col·lectivitat (també per aquesta raó es tan 
important saber encertar en l’àmbit del projecte). 

Tot i aquesta condició intrínseca d’inestabilitat temporal, el projecte ha de tenir “programa” i 
“calendari” i s’han d’intentar acomplir. Una cosa es ser flexibles i l’altra caure en la frivolitat. Es 
molt important pels ciutadans, pels seus projectes vitals individuals, disposar d’unes certes 
referencies temporals. Aquestes han de ser el mes realistes possibles, perquè quan es creen 
moltes expectatives a curt termini, s’acaben provocant moltes frustracions, pels efectes dels 
seus incompliments sobre processos de decisions individuals, que no sempre tenim en compte.  

En sentit contrari cal també ser molt curosos a l’hora de proposar canvis en la delimitació una 
vegada aquesta ha estat plantejada, encara que en teoria puguin ser deguts a la necessitat de 
dotar de major coherència i viabilitat al projecte de regeneració. Tan si es tracta d’una 
reducció de l’àmbit (el cas mes evident) com d’una ampliació, en tots dos supòsits hi pot haver 
lògiques interpretacions d’exclusió (prèvia o posterior), que poden provocar efectes molt 
contraris als objectius de qualsevol intervenció en els afectats. 

En certs projectes la definició de l’àmbit pot semblar molt evident des d’un inici (un barri 
consolidat, de la mateixa inicial data de construcció, una zona industrial o de serveis 
deslocalitzada), però fins i tot en aquests supòsits hi ha una tasca de reconeixement del 
perímetre implicat  que pot resultar transcendental (sovint en els marges es on es produeixen 
els conflictes que acaben trasbalsant tot el projecte). 

A banda dels estudis quantitatius es requereix una gran dosis d’empatia per arribar a discernir 
quin ha de ser l’àmbit d’intervenció (o quins poden ser, doncs a vegades per a estratègies 
diverses es poden utilitzar àmbits no totalment coincidents: impacte educatiu, laboral, 
sociosanitari, de joventut). 

Gonçálves J. y Ferreira J.A. (2015) “The planning of strategy: A contribution to the improvement 
of spatial planning” CESUR. Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
Innes, J.E. and Booher D.E. (2010). “Planning with Complexity. An introduction to collaborative 
rationality for public policy”. Oxon and New York. Routledge. 
Ventura F. (2016) “Espacio y Movilidad. La arquitectura de los desplazamientos”. Madrid: 
Ediciones La Catarata; Fundación Arquia. 
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5. Nova governança i processos participatius. 

Probablement en l’actualitat es faci us i abús d’aquesta expressió, però es ben cert que per 
intentar resoldre problemàtiques de transformació de l’actitud social entorn a un projecte de 
regeneració urbana es imprescindible poder crear amplies “complicitats”. 

Aquestes no neixen només del diàleg i la participació, entesos d’una manera tradicional. Es 
requereix un nou model de preparació de les actuacions, de presa de decisions, de seguiment i 
control de l’execució, d’avaluació dels resultats i de capacitat per introduir canvis i ajustos en 
el procés. En definitiva, realment una nova governança. 

Cal aconseguir que el “protagonisme” recaigui en els “actors reals” del procés, que son els 
actuals residents, els que hi treballen o hi tenen les seves activitats i també aquells que mes 
probablement hauran d’intervenir en el projecte, fins arribar a crear el nou “microcosmos 
urbà” que hagi de sorgir d’aquesta regeneració. 

Un projecte de regeneració urbana hauria de néixer amb voluntat de perviure molts anys, 
possiblement generacions, per tant es raonable invertir temps i recursos en la organització del 
procés. No tenen perquè ser ràpids aquests processos, es molt mes important que siguin 
“sòlids”. I d’una solidesa “polièdrica”: financera, jurídica, patrimonial, d’estabilitat en les 
activitats, i també cívica, generacional, multicultural i multiètnica, de gènere, d’identitat de 
barri, etc. 

Sovint succeeix que quan l’Administració s’atansa al veïnatge per exposar una iniciativa, amb la 
millor de les voluntats, ja s’han iniciat un seguit de passes, de caràcter tècnic, pressupostari, de 
contactes amb altres nivells de l’Administració, probablement molt necessàries, però que 
generen un sentiment negatiu, en el sentit o de menysteniment o de dirigisme tecnocràtic. Es 
molt important (com en tot a la vida) començar be. I en aquest sector, això vol dir sobretot, 
aconseguir que la comunitat senti com a seves totes les actuacions que es vagin realitzant. I 
per tant, encara que s’hagi hagut d’estudiar el cas, que altres professionals hagin elaborat 
documents previs, o que s’hagin establert principis d’acord, tota aquesta feina prèvia s’haurà 
de revisar a la llum dels interessos del col·lectiu que haurà de “dirigir”, no únicament 
“participar” en el procés de regeneració urbana. 

Es imprescindible doncs dotar-se de bon antuvi d’una mena de reglament, de guia del procés, 
que defineixi, com a mínim les següents qüestions: 

Quin es l’àmbit d’intervenció (i com es pot ajustar o modificar). 

Quins son els agents “concernits” en el procés i qui els representa (i com s’afegeixen o 
eliminen col·lectius i/o representants). 

Quins seran els principals àmbits d’actuació del Projecte/programa: urbanístics, edificatoris, 
d’equipaments i serveis urbans (infraestructures i serveis personals), de cohesió social, de 
joventut, d’identitat i de multiculturalitat, d’estabilitat laboral i econòmica,... (i com, quan i 
perquè es poden incorporar, o no, nous àmbits d’intervenció).  

Sobre quins temes hauran/podran opinar i/o decidir els membres de l’ens de gestió del procés 
(i com es pot demanar per intervenir en altres decisions, que es puguin jutjar transcendents). 
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Quina mecànica de reunions, convocatòries, assistències i quòrums s’establirà i de quines 
garanties es dotaran perquè el projecte no s’encalli per manca de constància (el procés ha de 
durar anys). 

Com es gestionaran (sempre de la mateixa manera) els conflictes d’interessos (que n’hi 
hauran). 

De quina manera es traslladaran els acords de l’ens de gestió a les instancies polítiques, 
institucionals i administratives, com es rebran les respostes i s’arbitraran els desacords. 

Els límits de “no intervenció” que haurà de respectar l’ens i els seus membres (no es podrà 
intervenir i decidir sobre “tot”). 

Cal esser conscients de que cap marc reglat podrà incloure la manera de resoldre qualsevol 
mena d’incertesa sobrevinguda, però serà molt útil tenir-les acotades al màxim i, sobretot, 
crear l’hàbit de la resolució “convinguda” d’aquests possibles nous conflictes. 

Es molt necessari també reconèixer “institucionalitat” a l’ens. Ha de “representar” de la 
manera mes amplia possible als col·lectius diversos que s’acabaran integrant a la Comunitat 
que hagi de sorgir d’aquesta transformació. Llavors, sense voler substituir la representació 
pública institucionalitzada (de l’Ajuntament, de les Administracions territorials i sectorials), ha 
de tenir el seu “paper institucional”, el que entre tots li vulguin reconèixer (a l’ens i als seus 
integrants). 

Tampoc cal caure en el miratge de que es l’ens el que “parla” per la Comunitat. Per això s’ha 
de distingir entre governança (l’ens) i participació (que requereix dels seus propis mecanismes 
d’interlocució individual). Al reglament ha de figurar una descripció dels moments en que la 
comunitat serà interpel·lada, amb quins materials se la informarà, que i com se li preguntarà i 
quin us es farà de les seves respostes. I el projecte haurà d’incloure al seu si uns apartats que 
descriguin amb molt detall (no burocràticament) els resultats del procés participatiu, perquè 
s’accepten esmenes i suggeriments i com s’inclouen al projecte i perquè se’n rebutgen d’altres. 
Tots les individus que decideixen participar en el procés tenen el dret a ser escoltats i a veure 
recollides (ni que sigui per ser rebutjades) les seves aportacions. Es la manera de que la gent 
s’acabi fent seva la iniciativa. 

Hi ha dos aspectes que fan mes difícil encara la formalització d’un procés d’aquestes 
característiques a escala urbana: 

La possibilitat d’una certa divergència entre els interessos globals de la aglomeració urbana i 
els propis de l’àmbit d’intervenció. 

I el fet de que, gairebé per definició, si el projecte aconsegueix els seus objectius, aquesta 
regeneració/transformació també comportarà un canvi en la composició sociològica de la 
població resident/relacionada a/amb l’entorn. 

Com es dona veu doncs als agents que avui no son presents al teixit sociològic actual de l’àmbit 
i també com es dona coherència a una visió global de ciutat? 

No hi ha respostes úniques en aquestes problemàtiques. Cada cas ha de trobar els seus 
mecanismes. D’entrada amb tenir-ne consciència ja es fa molt. Evidentment els responsables 
municipals han de incloure entre les seves responsabilitats la de defensar aquesta coherència 
global i si es decideix que també caldrà integrar al si de l’ens representants de moviments 
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socials, cívics, empresarials, professionals i sectorials d’abast supralocal, caldrà esperar d’ells 
una defensa mes general dels interessos de tots els seus representats (la FAVB no representa 
només als veïns d’un barri quan s’expressa, representa als de tota la ciutat). 

“Urbanismo y gobernanza de las ciudades europeas. Gobernar la Ciudad por proyecto.” Op.cit. 
Ciocoletto A. (2012) “La incorporación de la experiencia cotidiana en el análisis urbano”. Tesis 
Master en Gestión y Valoración Urbana. Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). 
“Llei de barris: cap a una política de regeneració urbana participada i integral?” Op.cit.  
 

6. Instruments específics de planificació i gestió de polítiques socials integrals. 

Com s’ha intentat exposar en apartats anteriors, el procés de les intervencions en espais 
urbans degradats ha evolucionat històricament des d’un model fonamentat en la rehabilitació, 
reconstrucció o substitució del teixit edificat malmès, cap a una major consciència per la 
necessitat paral·lela d’ajudar a redreçar les condicions de desenvolupament social dels 
integrants de la comunitat resident a l’entorn, fins arribar a un escenari (l’actual) en el que hi 
ha el convenciment de que el prioritari es fixar polítiques  de millora de les condicions pròpies 
de qualitat de vida de cada una de les persones (totes amb les seves particularitats), que 
requereixen d’unes aproximacions mes individualitzades (problemes d’accés a la feina, 
d’educació i formació especifiques, d’allotjament, de rebuig social, d’hàbits de vida que 
dificulten la integració...) i que fan que les intervencions “físiques” (la re-urbanització, la 
rehabilitació d’edificis, els nous equipaments o la remodelació dels existents, la implantació de 
noves activitats econòmiques...) esdevinguin condició necessària, però no suficient ni tan sols 
preeminent. 

Qualsevol programa de regeneració urbana actual ha d’incloure un Pla d’Acció Social, que ha 
de tenir, d’alguna manera, “vida pròpia” i que no ha d’esperar a la transformació urbanística 
per a ser implementat i donar fruits. 

Aquest canvi en l’escala de valors, també s’ha de traduir en la composició i rellevància dels 
agents que intervenen en el procés i en els lideratges. 

L’urbanisme i l’edificació (i els que ho impulsen, hi treballen o els gestionen) han d’aprendre a 
retrobar el seu lloc “instrumental” no fundacional en el procés de re-construcció de ciutat. 

“Ciutats en (re)construcció” Op.cit.  
Duch L. (2015) “Antropología de la ciudad”. Barcelona. Herder. 
Velázquez I. i Verdaguer C. (2011) “Regeneración urbana integral. Tres experiencias europeas 
innovadoras: Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina”. SEPES. 
 

7. Disseny urbà  per una mobilitat eficient i sostenible. Criteris “TOD”. 

Qualsevol intervenció de regeneració urbana ha de tenir com un dels seus objectius el de la 
lluita contra la “guetització”. Si l’àmbit esdevé un clos tancat, aïllat del conjunt de la Societat al 
que pertany, la seva gent no tindrà les mateixes oportunitats de conviure i realitzar-se com a 
persones. 

La primera condició doncs que ha de complir el projecte d’intervenció es el de millorar les 
condicions d’accessibilitat a i des de la zona d’intervenció a la resta de la ciutat i l’aglomeració 
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metropolitana (si n’hi ha) i també evitar que dins de la zona es creïn sub-àmbits o situacions 
personals que puguin conduir a estadis d’aïllament no desitjat. 

Cal entendre doncs aquest concepte d’accessibilitat en un sentit molt ampli: accessibilitat per 
a tothom, per tant supressió de barreres arquitectòniques i funcionals, igualtat d’oportunitats, 
també econòmiques, per efectuar desplaçaments en transport públic, equidistància dels 
centres de serveis i equipaments a l’entorn que han de servir, proporcionalitat temporal en els 
desplaçaments (disminució de la congestió). 

Hi ha una extensa producció acadèmica en matèria d’urbanisme i disseny orientat a una bona 
mobilitat (en anglès ho anomenen Transit Oriented Development, TOD), i en castellà, Diseño 
Orientado al Transporte o Movilidad sostenibles, DOT o DOM). Els seus eixos son la 
compacitat, potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta, la mixtura d’usos, una bona 
oferta de TPC, el poli-centrisme urbà, etc. 

Aquests principis (matisats en funció de les pròpies necessitats de cada intervenció) cal que 
s’incorporin a l’esquema del projecte. No tan sols per aconseguir un model urbà de mobilitat 
mes eficient i sostenible, que ja es per si molt important, sobretot per estimular en els 
ciutadans, presents i futurs, que utilitzin aquest territori, la seves potencialitats en relació al 
conjunt de la comunitat, la seva capacitat de formar-se allà on hi hagi coneixement, de 
treballar on hi hagi la feina que desitgin realitzar, de gaudir del lleure que mes els plagui, sense 
dependre de l’estricte oferta que existeix en el seu propi entorn. I de la mateixa manera, amb 
una bona oferta de mobilitat es posiciona millor el sector de ciutat en el que s’intervé en 
relació al conjunt del territori urbà. 

La millor regeneració urbana es la que es pot provocar per “contacte” amb la resta de la ciutat, 
serà la que millor s’adapti als estàndards globals de la ciutat, perquè els seus habitants 
gaudiran de tota la ciutat i tota la ciutat podrà gaudir també de l’oferta d’aquest entorn. 

Es evident que una aposta per aquest model d’integració social, espacial i temporal pot 
comportar riscos de pèrdua d’identitat, però els efectes positius que es poden generar son 
molt superiors en aquests riscos, que cal combatre amb altres instruments, no amb l’aïllament. 

Carlton, I. (2007) “Histories of transit oriented development: perspectives on the development 
of the TOD concept”. Berkeley. 
Suzuki, H. Cervero, R. i Luchi, K. (2014) “Transformando las ciudades con el transporte público”. 
Bogota: Kimpres Ltda. 
Bonifaz, J.L. Castro, W. Nunes, F. Ventura, F. y otros (2016) “Retos para una movilidad urbana 
de futuro”. RUITEM e IFHP. Florianópolis: Universidad Federal de Santa Caterina. 
  

8. El finançament i la viabilitat econòmica de les iniciatives i projectes concrets. 

Pot semblar una contradicció que després de focalitzar tant la regeneració urbana integral en 
el desenvolupament de la persona i els seus projectes vitals, amb una visió eminentment 
“humanista” es doni ara un gir copernicà cap al materialisme mes economicista. Que costa? I 
Com es paga? 

Però cal ser molt conscients de que els projectes d’intervenció urbana, no només urbanística, 
que per descomptat, també els projectes de caràcter social (educatius, sanitaris, assistencials, 
d’integració, etc.) requereixen de dotacions pressupostaries, estables al llarg dels anys (el 
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menys subjectes possible a les oscil·lacions politico-institucionals), finalistes sempre que es 
pugui i, a diferencia de moltes inversions en infraestructures fixes, amb poca capacitat ni 
necessitat de generació de retorns financers directes. 

D’entrada, conceptualment, amb tècnica pressupostaria, fins i tot fa mal el sentit que es dona 
a l’expressió de l’assignació lligada a cada tipologia d’intervencions. Mentre que les actuacions 
en infraestructures, equipaments i edificis majoritàriament es qualifiquen com a “inversions”, 
el que pressuposa una certa expectativa d’amortització i fins i tot de retorns o de plusvàlues, 
els programes d’atenció educativa, assistencial i social es conceptuen majoritàriament com a 
“despesa corrent”, que preocupa de manera especial als responsables de les finances 
públiques per la seva “dificultat de reconducció” en períodes de crisis i de reducció d’ingressos 
públics i per la manca d’adequació als criteris mes usuals de justificació de les operacions 
d’endeutament (sempre es mes fàcil aconseguir crèdit per un projecte concret, material, que 
per un programa mes indeterminat, que requereix de recursos humans destinats a donar 
suport i ajuda). 

El problema es que la regeneració urbana integral no es pot aconseguir només a base 
d’inversions, cal molt “acompanyament”, molta ajuda personalitzada i això costa diners, molts 
diners. Que en realitat son, d’altra banda, veritables inversions, inversions en millora de la 
qualitat de vida de les persones, inversions en projectes vitals, que també crearan riquesa (a 
mes de felicitat, difícil de comptabilitzar pressupostàriament) i per tant, que generaran 
plusvàlues, potser a mes llarg termini, potser de mes difícil reassignació al programa inicial, 
però segurament, si el projecte es reeixit, ajudaran a avançar a la Comunitat en el seu conjunt. 

Per altra banda, un excessiu voluntarisme i la no-consciencia de la importància de disposar de 
recursos estables, es l’altre gran factor generador de frustració d’aquesta mena de projectes. 
Quan s’ha convençut a la Comunitat de que el projecte en  el seu conjunt suposarà un canvi 
radical en les vides dels implicats, succeeix a vegades que únicament apareixen recursos per 
finançar una mena d’intervencions (les que son mes finites o tenen expectatives de retorn o 
capacitat d’endeutament), però no aquelles que mes directament afecten els mes febles i 
desfavorits (els mes necessitats i els que menys es poden valer per ells mateixos), amb el que 
la seva frustració es doble, doncs encara es senten (i amb raó) mes marginats, però a la vegada 
el seu estat de “no-regeneració” acostuma a “contaminar” els altres projectes, amb el que el 
seu possible impacte positiu també s’esvaeix. 

Per tant hi ha d’haver diner per tot, o s’ha de repartir el diner que hi hagi entre totes les 
polítiques definides al programa, per evitar que apareguin o es reprodueixin les dos velocitats 
tradicionals. 

Aquesta estratègia, a la llarga afavoreix a tothom, doncs redueix el gap diferencial. Quants 
projectes immobiliaris en zones de renovació urbana han sofert els efectes de la cronificació 
de situacions d’inseguretat, d’absentisme escolar, de guetorització? I en quants altres 
l’alternativa no ha estat mes que la simple “gentrificació”, a vegades impulsada (tot i que sense 
voluntat de fer-ho) pels propis gestors del pla, mes interessats en que la regeneració del teixit 
edificat donés aparença de transformació urbana, per be que la població sobrevinguda era 
impossible que s’integrés en el teixit social preexistent, sense aquest procés 
d’acompanyament social? 

Cansino, J.M. (coordinador) y otros (2006). “La calidad del Gobierno. Evaluación económica de 
las políticas públicas”. Las Rozas (Madrid). 
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Henao F. y Benavides J. (2012) “Una aproximación multimetodológica para la definición de 
portafolios de proyectos de inversión”. Academia. Revista Latinoamericana de Administración. 
“Urban Regeneration in the UK: Theory and practice”. Op.cit. 
 

9. Garantir un entorn “segur”, de percepció de condicions de seguretat. 

“La ciutat es construeix (re-construeix?) en funció de la quantitat i la qualitat de les relacions 
socials i és en el barri on aquestes es produeixen de manera mes intensa, per això el sentiment 
de sentir-se segur o segura als barris on habitem es bàsic per poder definir una relació positiva 
amb el medi urbà que habitem i amb la seva gent”. 

De la mateixa manera que un barri en procés de regeneració i integració plena a la ciutat 
requereix d’unes condicions d’accessibilitat semblants a les dels estàndards del seu entorn i 
que a millor connectivitat (interna i externa) mes facilitats per al desenvolupament del 
projecte, en el cas de la “sensació de seguretat” succeeix exactament igual. 

La gent surt al carrer si se “sent segura” i quan surt al carrer conviu, aprèn, treballa i frueix de 
la ciutat. Es impossible promoure accions de millora de la qualitat de vida en un entorn 
potencialment insegur o que arrossega una “imatge històrica d’inseguretat”. Ni els que hi 
viuen o treballen, ni els que hi haurien d’anar a viure o a treballar-hi, i molt menys els que 
podrien anar-hi a gaudir de l’oferta de serveis que podria proporcionar “s’arrisquen” a 
maltempsades, si les poden evitar. 

Per tant, qualsevol iniciativa de regeneració urbana ha d’incloure, en la primera fase 
d’intervenció, un programa específic de millora de la percepció de seguretat, programa que ha 
d’utilitzar tant els instruments que puguin aportar les forces i cossos de seguretat, com altres 
de caràcter mes social, de segmentació d’escenaris de risc potencial (espacials i sociològics) i 
d’aplicació de mesures preventives (abans que les pal·liatives), però també amb una intensa 
ampanya de “regeneració d’imatge”, basada en dades reals, que ajudi a apaivagar els efectes 
negatius del “mal record històric”. 

Només si s’és capaç de crear un entorn de seguretat el projecte assolirà prou atractiu com per 
“acostar-hi la ciutat”, en tots els sentits. 

Malauradament en la nostra convulsa Societat actual els escenaris de sensació de risc son molt 
diversos: assetjament escolar, bandes juvenils, radicalisme ètnic o religiós, masclisme, 
violència i manca de respecte de gènere, a banda dels crims tradicionals, el robatori, extorquir 
i altres maldats. 

L’espai públic també ajuda a lluitar contra la violència i la inseguretat i en aquest sentit es molt 
necessari que el disseny de les intervencions públiques i la seva priorització d’execució tingui 
com a eix decisori col·laborar en la resolució d’aquestes problemàtiques. 

Bauman, Z. (2006). “Comunidad: En busca de seguridad en un mundo hostil”. 
Col·lectiu Punt 6 (2017) “Entorns habitables. Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de 
gènere a l’habitatge i l’entorn”. 
DIAP (Politécnico de Milano) y IAU (Institut d’Amenagement e l’Urbanisme), l’Ille de France. 
Comisión Europea, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad (2006). “Planificación, 
diseño urbano y gestión para espacios seguros”. 
“Espacio y Movilidad. La arquitectura de los desplazamientos” Op.cit. 
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10. Criteris d’avaluació de les polítiques de regeneració urbana. 

L’èxit de qualsevol estratègia d’actuació urbana rau en l’acompliment d’uns objectius inicials, 
es elemental, però el que no ho es tant es reconèixer que tant important com concretar el que 
es vol fer es definir “com ho mesurarem”. Quins indicadors utilitzarem. 

Aquest es un altre dels problemes amb que ens trobem en els projectes de regeneració urbana 
integral. 

En la rehabilitació la quantificació es fàcil: edificis rehabilitats, unitats d’habitatge posades al 
dia (impermeabilitzades, aïllades acústicament, dotades d’ascensors...), població que ha 
utilitzat les línies d’ajuda, etc. En les remodelacions de barris també: edificis enderrocats i 
habitatges substituïts, famílies traslladades als nous habitatges, població resident nova, 
evolució dels nivells de rendes o preus de venda o lloguer, etc. 

Amb la Llei de Barris es comencen a introduir nous criteris d’avaluació que responen també a 
la diversitat de programes d’intervenció (educatius, sanitaris, d’equipaments de barri), però es 
manté una certa referència cap a la quantificació de la “materialitat” de les propostes, siguin 
d’urbanització, de creació d’espais públics o d’equipaments, segueix essent una avaluació mes 
quantitativa que qualitativa. 

En la regeneració urbana “moderna” el que hauria de prevaldre son els aspectes mes 
qualitatius (que no vol dir que no s’hagin d’identificar indicadors per apreciar-los). Com es 
restableix la cohesió social, com es redueix l’absentisme escolar, com baixen els índex de 
criminalitat, com s’incrementen els desplaçaments amb orígens i destins fora de l’àmbit del 
projecte, com evolucionen els índex d’ocupació laboral i en quins percentatges dins i fora de 
l’àmbit, quines tipologies i quina diversitat d’establiments apareix a l’entorn i si es diversifica 
també l’origen dels usuaris i compradors. 

En aquest sentit també son criteris d’avaluació la substitució o rehabilitació del parc 
immobiliari i l’arribada de noves famílies a la zona (gairebé ningú va de bon grat i per iniciativa 
pròpia a un entorn en procés de degradació i si a un lloc que s’està renovant i be), fins el límit 
de no provocar “gentrificació”. 

Construir el model d’avaluació sota “nous” criteris, amb nous “agents de control”, per a nous 
actors, que sàpiguen sota quins principis seran jutjats, es essencial per a la consolidació 
d’aquest procés de reconstrucció integral del teixit de la ciutat (que no es el físic). 

Bana e Costa C.A. and Beinat E. (2005) “Model-structuring in public decision aiding”. The 
London School of Economics and Political Science. 
Lichfield N. (1996) “Community impact evaluation”. London. University College London (UCL). 
“KITCASP. Key Indicators for Territorial Cohesion and Spatial Planning”. Op.cit. 
“¿Regeneración urbana? Deconstrucción y reconstrucción de un concepto incuestionado”. 
Op.cit. 
“Regeneración urbana integral. Tres experiencias europeas innovadoras: Île de Nantes, Coin 
Street y Barrio de la Mina”. Op.cit. 
“Urban Regeneration in the UK: Theory and practice”. Op.cit. 
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11. Conclusió. 

La regeneració urbana a Catalunya d’alguna manera esdevé la fase actual d’un procés 
d’intervenció en els teixits urbans consolidats de les nostres ciutats, encetat a finals de la 
Dictadura i que ha passat per diverses fases evolutives, la constant de les quals es, al nostre 
criteri, un progressiu major interès per les necessitats de les persones que per la conservació o 
substitució de les infraestructures, els espais públics o les edificacions. De la restauració i 
rehabilitació, a la remodelació i renovació urbanes fins la regeneració. 

Aquest enfocament cap a la persona requereix de noves estratègies d’intervenció, que tenen 
en comú una major implicació social. Sense la vessant “humanista” no hi ha “regeneració 
urbana integral”. 

En conseqüència apareixen altres lògiques de preparació i d’intervenció. La Comunitat deixa de 
ser espectadora crítica i s’ha d’implicar en la governança del procés. 

Les propostes no es poden aïllar, ni de la resta del territori ni per sub-àmbits interns 
(mobilitat), l’accessibilitat i l’interconnectivitat son valors a assolir. 

Cal reduir al màxim els nivells de “conflictivitat potencial”; els riscos que poden fer créixer la 
sensació d’inseguretat. Un entorn insegur destrueix qualsevol iniciativa de millora tradicional. 

Cal repensar el finançament dels projectes i també els programes i calendaris. Les lògiques de 
la regeneració (que son molt costoses, en energia, temps i diners) no son les de les antigues 
operacions de remodelació o renovació urbana, basades en la substitució o modernització dels 
espais físics, públics o privats. 

Però els possibles beneficis d’aquestes intervencions, sobretot si s’avaluen correctament, son 
molt elevats, perquè els hi “canvien la vida” a les persones, als que ja hi viuen o hi treballen i 
als que hi aniran en el futur. Perquè aquesta mena d’intervencions, quan assoleixen els seus 
objectius, duren generacions. 


