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UN MÓN DE MEGACIUTATS
• Més del 50% de la població mundial. 7.500 mil milions de persones viu en ciutats de més
de 20.000 habitants i cap a l’any 2050 es calcula que serà el 70%.
• En torn a un 25% de la població mundial viu en regions metropolitanes de més de 5 milions
de persones. Huangzhou-Shenzen té 49 milions. Tokio-Yokoama 40 milions habitants. Altes
densitats per quilòmetre quadrat. Barcelona ciutat 15.740 h/km2, El Caire 38.596 h/km2...
• Una gran ciutat, megaciutat o megalòpolis és una aglomeració de més d’uns 10 milions
d’habitants i unes densitats superiors als 2.000 h/km2. També ha sorgit el terme
metaciutats per les aglomeracions de més de 20 milions d’habitants.

Bos-Wash: 47,8 milions d’ habitants

LES TENDÈNCIES DEL CREIXEMENT URBÀ
• Sorgiment de noves grans ciutats. Nombroses ciutats i aglomeracions
amb poca història esdevindran molt competitives. L’ Sprawl i l’Splash.
• Les grans ciutats configuraran el futur econòmic i de poder global.
• Economies externes com a element del creixement urbà
• Importància de les connexions internacionals. Fluxos, buzz, pipelines
• Tendències d’implosió i regressió urbana
• Fragmentació social i espacial
• Paper de la geopolítica per formar nous equilibris i desequilibris
• Importància de la geografia: Territori, lloc, distància (física, cultural,
institucional...)

FLUXOS DE TRÀFEC AERI A EUROPA I NUSOS DE CONNEXIÓ: LES GRANS CIUTATS

*A

LES CIUTATS MITJANES

la Unió Europea és consideren ciutats mitjanes o intermèdies les ciutats
que tenen entre 20.000 i 500.000 habitants, encara que fàcilment la ciutat de
500.000 pot tenir una àrea d’influència propera al milió, i la de 50.000 es pot
acostar fàcilment als 100.000 habitants en la seva àrea d’influència.
* Les ciutats mitjanes ho són fonamentalment pel paper que juguen al
territori. Cas de Manresa: Ciutat reial, capital de vegueria, capital de corregiment,
capital comarcal, cap de partit judicial, ciutat industrial, comercial, de serveis. AUF
a efectes de la UE: Amb Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages i Santpedor
(101.418 h.; 96,9 km2; 1.046 h/km2). Caldria afegir-hi Callús, Navarcles, el Pont de
Vilumara, Sant Vicenç de Castellet, Sallent i Fonollosa (uns 125.000 h.).
*Manresa té una àrea d’influència obligada. La ciutat edificada (la
urbanització) depassa els límits administratius municipals. Un govern per l’àrea?

MANRESA: CIUTAT ANTIGA I EXPANIÓ URBANA

LA CIUTAT REAL DE MANRESA

DE NIT ES VEU MÉS CLAR LA IMPORTÀNCIA DE LES CIUTATS

LLUMS, RENDA I CREATIVITAT
•
•
•
•

Richard Florida (Toronto) i Timothy Gulden Maryland: El món a la nit
Thomas Friedman:The world is flat (2007)
Richard Florida: Who’s your city? (2008) =The world is not flat. Pics i valls.
Les ciutats creatives dominades per 3 T: Tecnologia, Talent, Tolerància.
Segons Florida:
a) Malgrat la globalització, el lloc on viure és més important per l’economia
mundial que mai.
b) Els indrets es tornen cada cop més diversos i especialitzats, des de la
composició econòmica i el mercat laboral fins a la qualitat de vida que
ofereixen i la mena de gent que hi viu.
c) Vivim en una societat amb una alta mobilitat, cosa que permet més triar el
lloc on viure.

GRANS I MITJANES CIUTATS DE LA UE SEGONS EUROSTAT

LA SITUACIÓ DE LES CIUTATS MITJANES
• Ciutats mitjanes i petites seran més importants, especialment si estan
en un corredor entre grans ciutats, ocupen una posició estratègica, o
formen part de la perifèria d’una gran ciutat conservant la identitat.
• Coneixement i capital humà bàsic. Treball molt qualificat i poc
qualificat. Augment de les migracions (+ immigració talent).
• Importància ciutats capaces d’aprofitar les oportunitats, enginyoses
per readaptar-se.
• Les ciutats smart
• Qualitat de vida element diferencial de les ciutats per atraure capital i
talent.
• Necessitat d’incrementar models de sostenibilitat (ambiental) i
adaptació (canvi climàtic).

AVANTATGES CIUTAT MITJANA
• Dimensió humana. Distàncies assequibles. Coneixences directes.
Identitat pròpia
• Possibilitat de difusió de les innovacions de les grans ciutats
• Possibilitat de serveis i equipaments de nivell superior
• Medi ambient més favorable
• Importància dels centres tecnològics i culturals
• Sistemes més equilibrats i sostenibles
• Centres més fàcilment governables, gestionables i controlables
• Menys conflictivitat i menys costos socials
• Ciutats + segures i tranquil·les  MÉS QUALITAT DE VIDA

PUNTS FEBLES DE LES CIUTATS MITJANES
• Governs locals amb pocs recursos i competències.
• Manca de governança intermunicipal
• Mobilitat social més baixa que a les megaciutats.
• Menys diversitat cultural i social (segons el tipus de població pot ser
també un punt fort).
• Certa endogàmia social
• Menys competitivitat econòmica front a la gran ciutat
• Més dificultat d’accés als principals fluxos d’informació i de capital
(institucions financeres)
• Menys professionals altament qualificats

CIUTATS MITJANES I INDÚSTRIA
• La indústria és el sector amb més capacitat de generar i incorporar
innovacions, major productivitat i menor precarietat laboral.
• Ciutat intermèdia industrial: Capacitat aprenentatge, intel·ligència i
creativitat. Capacitat per atraure comerç, si és nus de comunicacions.
• Nus vertebrador territori, xarxes de cooperació interna y externa.
• Possibilitat de ser centre d’un districte industrial o clúster.
• Afavoreixen la desconcentració industrial i la deslocalització
• Importància de l’arrelament empresarial
• Menys (-) deseconomies respecte la megaciutat, (-) pressió sobre el
sòl i els seus usos, (-) costos salarials, (-) impactes ecològics,(-)
saturació infraestructures transport, (-) càrregues fiscals.

POSSIBILITATS FUTURES
• Avantatges de la posició i situació. Connexions virtuals i reals. Xarxes
• Nivell educatiu i captació de talent. Formació continuada
• Voluntat de cooperació. Ciutadans + Consens.
• Bona governança. Lideratges amb sentit comú, actius, intel·ligents
• Tenir projecte de ciutat
• Atenció a la sostenibilitat ambiental
• Estratègies d’especialització i diversificació
• Capacitat d’aprofitar recursos propis i aliens. Atracció inversors i
forasters.
• Establir marca. Fer soroll comunicatiu

PROJECTES DE CIUTAT
• Projectes globals a llarg termini, projectes parcials a curt.
• Planejar per actuar
• Projectes portadors de valors urbans= identitat del lloc i el seu
territori
• Ciutat com a lloc d’innovació política on es construeixen aliances,
compromisos, xarxes, per afrontar problemes i cercar alternatives
• I+D+i+P (Investigació, desenvolupament, innovació, poder)
• Desenvolupament local basat en els plans estratègics flexibles,
renovables, participats, consensuats.
• El futur serà de les ciutats més dinàmiques (proactives)
• Bona part del futur a construir dependrà dels agents i líders locals

LES CIUTATS SMART O INTEL·LIGENTS
• Les ciutats smart, ciutats del coneixement, ciutats de l’aprenentatge
• Capacitat de la societat que viu en un territori d’adaptar-se amb rapidesa a
les noves situacions que provoquen els canvis produïts al planeta Terra
(escalfament global, noves tecnologies, multiculturalitat, immigracions, etc.),
al mateix temps que intenta resoldre els problemes que aquests plantegen.
• El paper dels directius és fonamental en una smart city. Han de ser proactius i
prospectius, han de saber elaborar estratègies territorials, pròpies i de
col·laboració. Estratègies a diferents escales. De dalt a baix o al revés.
• Implica l’adopció i generalització de nous coneixements, però també
d’habilitats. La intel·ligència ha de ser pràctica. Smart vol dir també llestesa,
la qual cosa està força renyida amb una intel·ligència abstracta i teòrica.

LES CONNEXIONS NECESSÀRIES 
Twente (Enschelde) Holanda

LA NECESSITAT DE TENIR UN FULL DE RUTA
• El futur es pensa, és projecta. Sense projecte no hi ha futur.
• Una ciutat sense projectes de futur difícilment pot identificar les
seves necessitats i les connexions específiques que necessita.
• Sense projecte és difícil crear aliances estratègiques que permetin
innovar i millorar les produccions, competir i col·laborar amb altres
ciutats i regions.
• La triple hèlix (institucions polítiques+empreses+universitats)
• Un full de ruta equival a tenir un pla estratègic real i efectiu, no per
fer-se la fotografia.
• Un pla estratègic, prospectiu, ben fet, de treball, flexible, revisable,
continu, amb l’elaboració d’escenaris.

CIUTATS MITJANES I INTERRELACIONS URBANES

CIUTATS MITJANES I COMUNITATS D’AGLOMERACIÓ
• L’organització municipal espanyola és del s.XIX. Pel s. XXI, no pot funcionar
• La cooperació intermunicipal a França institueix les Comunitats d’ aglomeració
per evitar el fraccionament de les accions municipal. Estan formades per
municipis contigus que han de tenir com a mínim 50.000 habitants i un dels
municipis com a mínim 15.000 habitants.
• COMPETÈNCIES OBLIGATÒRIES: Desenvolupament econòmic (PROJECTE);
Ordenació Territorial; Política d’habitatge; Política urbana; Transport urbà
• COMPETÈNCIES OPTATIVES: Manteniment vies públiques; Sanejament; Aigua
potable; Protecció ambiental; Acció Social d’interès comunitari; Equipaments
culturals i esportius
• RECURSOS: Taxa professional única (IAE), altres taxes en funció prestació serveis

En blau les comunitats d’aglomeració
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