DECLARACIÓ DE MARTORELL
per a l’Aliança de les ciutats de l’ARC Metropolità
El debat territorial al nostre país es planteja des de fa anys a partir de dues reflexions
que sovint es formulen en termes contraposats. D’una banda, el reconeixement d’un
sistema de ciutats capaç per si mateix de resoldre les demandes derivades del seu
propi model de desenvolupament; i de l’altra, el reconeixement i dimensionat del
fenomen metropolità de Barcelona i la seva capacitat d’expansió.
Les ciutats de l’Arc metropolità de Barcelona van decidir en el seu moment participar
activament en aquests debats territorials amb la voluntat de fer escoltar els seus
plantejaments en el marc de la planificació i organització territorial a Catalunya i en
especial en tot el relatiu als continguts propis del Pla Territorial Metropolità (PTMB),
en aquell moment en fase prèvia de redacció.
I ho van plantejar d’aquesta manera a partir de la identificació d’un conjunt de
necessitats comunes a totes elles i al conjunt de sistemes urbans de l’àmbit. Amb un
punt de partida inequívoc; el projecte metropolità de les ciutats de l’Arc ha de ser
complementari respecte el projecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la
vegada, ha de ser necessari per tal que aquest es pugui consolidar a totes les escales,
facilitant l’equilibri territorial, la qualitat i el desenvolupament sostenible i eficient. La
cooperació entre el conjunt de ciutats i les seves àrees d’influència pot ser, i ha de ser,
el millor instrument per a garantir un desenvolupament territorial equilibrat i eficient.
Tot i el temps transcorregut hem de posar de manifest que a dia d’avui no disposem
dels elements de seguiment del Pla de manera que transcorreguts ja 10 anys de la seva
vigència, ens temem que s’estigui perdent l'oportunitat d’abordar conjuntament una
avaluació general i poder decidir al respecte de si cal o no la seva revisió.
Per tant, volem que es compleixin les fites periòdiques de seguiment i avaluació del
PTMB i de la mateixa manera que la seva elaboració va ser en estreta col·laboració
amb els ajuntaments i els ens locals de l’àmbit, entenem que la millor fórmula de
gestió del territori requereix de manera imprescindible l’acord i el treball conjunt de la
Generalitat i els ajuntaments.
Però no només això, en tot aquest temps s’han anat tramitant i aprovant altres plans
sectorials que incideixen en el territori (Pla director Infraestructures, Pla Específic de
Mobilitat del Vallès (PEMV), Pla Director d’Infraestructures de l’àmbit del Sistema
Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB) per al període 20212030,...) i encara queden reptes molt importants per resoldre a escala de regió
metropolitana de Barcelona (RMB): de mobilitat, de reforç del transport públic, de
transformació energètica, d’habitatge...
I més encara quan s’està redactant el Pla Director Urbanístic Metropolità, actualment
en fase de l’avanç de Pla, al respecte del qual considerem molt important emprendre

mesures participatives que permetin encetar el camí del diàleg entre l’àmbit
metropolità (AMB) i el sistema de ciutats de l’Arc metropolità.
En aquest context el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) obre un nou
procés de reflexió compartida per tal d’elaborar l’estratègia de la Barcelona
metropolitana del 2030: “Barcelona Demà” i per primera vegada ho planteja en l’àmbit
Regional. En aquest anàlisi estratègic de l’entorn metropolità de Barcelona ara cal anar
mes enllà per incorporar el conjunt de territori metropolità, la ciutat real: la metròpoli
dels 5 milions. Per tant, s’interpel·la al conjunt de la Regió metropolitana de Barcelona
(RMB).
I a més, aquest nou procés s’insereix en un entorn complex en l’àmbit social,
econòmic, ambiental i polític, al que cal afegir episodis de profunda crisi com les
derivades de l’emergència climàtica i, de manera molt significativa, la que es deriva de
la pandèmia de la COVID-19, que fan encara mes incert l’avenir i, alhora, obliguen a
prendre decisions inajornables que seran de gran transcendència per al nostre futur.
Les ciutats de l’Arc metropolità volem afrontar aquesta nova fase a partir del debat
amb el conjunt de viles i ciutats de l’àmbit territorial i a partir de l’anàlisi i
desenvolupament de noves i dinàmiques relacions funcionals del conjunt de l’àmbit
territorial de l’Arc i de la RMB i dels diferents sistemes urbans que el componen per tal
de, en tot moment, mantenir la voluntat explícita de posar tot aquest coneixement al
servei de la participació en els processos de planificació.
En aquest sentit manifestem a continuació interès en aquells àmbits estratègics en els
que considerem cal centrar l’acció pública, en especial aquells aspectes de caire
territorial i principalment amb un component més mediambiental:
1. Reclamar la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana,
contemplada en la llei del Pla Territorial de la Regió Metropolitana i mai
convocada. El PTMB és l’espai de consens territorial que vam construir.
2. Treballar conjuntament amb les ciutats de l’AMB en els projectes d’aquelles
infraestructures necessàries per a garantir el desenvolupament equilibrat del
conjunt del sistema. (Pla de Rodalies, sistema de tarifació del transport públic,
infraestructures i serveis de connectivitat digital...)
3. Posar en marxa propostes centrades en la lluita contra el canvi climàtic i la
qualitat de l’aire, amb l’impuls a la transició energètica, amb l’aposta per les
fonts renovables i coordinar possibles accions en el marc de la Taula per la
Qualitat de l’Aire de la RMB. (zones de baixes emissions, resiliència climàtica....)

4. Activar mecanismes semblants als que es van implementar a partir de
l’entrada en vigor de la Llei de Barris i que van permetre intervencions d’èxit
davant de situacions d’una gran complexitat a partir d’una actuació conjunta i
compartida entre els ajuntaments i la Generalitat amb un important suport
financer per part d’aquesta. Impulsar les agendes urbanes locals com a
estratègia per donar resposta a les diverses problemàtiques urbanes i als
Objectius de Desenvolupament Sostenible. (ODS)
5. Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la necessitat de
desenvolupar un pla d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la
Generalitat que permeti la rehabilitació del parc d’habitatges, el retorn dels
habitatges de titularitat dels grans tenidors a la comunitat i la construcció
d’habitatges de protecció oficial.
6. Posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de serveis dels municipis de
l’Arc Metropolità i definir estratègies per estimular la seva complementarietat,
mitjançant el reforç, modernització i transició de l’activitat productiva cap a
una economia circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0 que
reforci el seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa, treballant de manera
coordinada amb entitats com l’Associació Àmbit B30 i la Xarxa C-17 presents al
territori.
7. Prendre en consideració el valor estratègic de l’espai natural i lliure en la
consolidació de qualsevol projecte metropolità que es plantegi. Atendre la
demanda de creixement de forma compatible amb el manteniment i millora de
l’espai natural en clau de preservació dels seus valors tant productius, com
paisatgístics i culturals; posant en valor l’espai agrícola actiu per a garantir-nos
la sobirania alimentaria.
8. Aprofundir en la definició de nous models de gestió en polítiques socials que
facilitin ser compartits i que equilibrin els nivells de prestació entre els diferents
municipis per fer front de manera similar a situacions similars.
9. Establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la RMB a
partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc metropolità i dels sistemes
urbans que aquestes ciutats articulen, reforçant l’especialització de cada
territori i posant en valor les potencialitats d’aquest sistema heterogeni i
complementari.

Amb el convenciment que la forma associativa és la que ofereix una millor resposta a
les necessitats actuals de les ciutats de l'Arc Metropolità les alcaldesses i els alcaldes
de Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca
del Penedès i Vilanova i la Geltrú signem aquesta Declaració de Martorell per a
l'aliança de l'Arc Metropolità i iniciem la constitució de l'Associació de Municipis de
l'Arc Metropolità.
Martorell, 13 d'abril de 2021
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