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De les ciutats a les regions 
metropolitanes: la necessitat d’una 

perspectiva europea 
 

 

 

 

La creixent atenció a les ciutats com a factors clau per al desenvolupament futur 

de la Unió Europea és un element essencial per al futur del continent i METREX 

ho recolza fermament. No obstant això, a fi d’abordar realment el futur d’Europa, 

les Regions i les Àrees Metropolitanes europees defensen la necessitat d’adoptar 

una perspectiva més àmplia que posi l’èmfasi en les regions metropolitanes. 

Hi ha quatre raons que recolzen aquesta demanda: 

 

1. La regió es la ciutat de demà 

A Europa, hi ha un nombre creixent de regions metropolitanes, cadascuna amb un 

seguit de municipis i poblacions interrelacionades i interdependents, de mides i 

característiques diverses. Això és vàlid tant per a Barcelona i Londres, com per a 

Stuttgart, el Randstad holandès o la Regió d’Öresund.  

En aquestes regions metropolitanes diferenciades: 

§ la gent viu, treballa i s’esbargeix a tota la regió, 

§ les empreses compren, venen i inverteixen en diverses poblacions, 

§ els instituts científics no tan sols es localitzen a la ciutat central, 

§ els problemes ecològics afecten tota la regió i 

§ les grans infraestructures sempre donen servei a diversos municipis. 

Per tant, és necessari que les regions metropolitanes siguin reconegudes per les 

polítiques nacionals i europees, que s’abordin els seus problemes i s’explotin les 

seves oportunitats. 
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2. Les regions metropolitanes contribueixen a Europa 

L’evolució de les regions metropolitanes tindrà un efecte directe sobre quatre dels 

principals objectius i  polítiques europees: 

§ l’objectiu de Lisboa, 

§ la Perspectiva per al Desenvolupament de l’Espai Comunitari (ESDP), 

§ l’ampliació i 

§ la cohesió. 

No hi dubte que Europa necessita las regions metropolitanes pròsperes i que, al 

mateix temps, les regions metropolitanes necessiten Europa per al seu propi èxit:  

§ acullen i promouen la competitivitat, 

§ tenen un paper a jugar en l’equilibri urbà i el desenvolupament sostenible 

d’Europa, 

§ hauran d’actuar com a motors de creixement en els antics i els nous Estats 

membres i 

§ formen l’espina dorsal del desenvolupament a tota la Unió Europea i més 

enllà. 

 

3. Les regions metropolitanes necessiten una millor integració interna 

L’economia mundial ha deixat de ser una estructura jeràrquica d’Estats nacionals i 

els seus sistemes econòmics. Avui, i en el futur, la gran majoria dels agents, 

siguin els que siguin, formen xarxes dins i entre les regions metropolitanes, les 

quals els serveixen d’interfase.  

És dins d’aquestes regions metropolitanes on les finances, el coneixement, la 

producció, els òrgans de decisió política i la infraestructura conflueixen a escala 

regional, nacional, europea i mundial.  

La integració interna de les regions metropolitanes inclou la cooperació i la creació 

de xarxes dins les pròpies regions, així com amb les zones circumdants. 

Garanteix que totes les forces de la comunitat empresarial, del món científic i dels 

organismes públics cooperin per al bé comú. Les ciutats centrals són rellevants en 

aquest sentit, però el potencial de desenvolupament només s’exerceix plenament 

en el conjunt de les regions metropolitanes. 
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4. Les regions metropolitanes s’han d’integrar en xarxes europees 

Les regions metropolitanes compleixen la seva funció de porta tot donant accés al 

coneixement i contribuint a la transferència d’aquest coneixements a la pràctica. 

Així mateix, acullen la major part dels nodes de les infraestructures de trànsit 

transeuropees. 

D’altra banda, la integració europea de les regions metropolitanes també ha 

d’abordar la creació de xarxes a escala europea, així com la  formació d’aliances 

estratègiques de regions metropolitanes a fi de fomentar el creixement, la 

competitivitat i les zones d’integració global. 

Per a tenir la capacitat de creació de xarxes a escala Europea i d’integració com a 

portes, las regions metropolitanes necessiten infraestructura, tant real com virtual: 

§ Infraestructura real significa dotacions per al transport de viatgers i de 

mercaderies per carretera, ferrocarril i avió, fires de mostres i capacitats 

d’investigació i d’ensenyament, 

§ Infrastructura virtual significa xarxes d’empreses i d’organismes públics, així 

com estar representats en centres de discussió i de presa decisions de primer 

ordre, com Brussel·les. 

 

Conclusió: Les propostes de la Comissió Europea relatives als nous fons 

estructurals han d’abordar el futur metropolità i regional d’Europa 

Des de el punt de vista de les regions metropolitanes cal fer cinc consideracions 

sobre les propostes del futur programa de fons estructurals:  

1. Les regions metropolitanes recolzem la concentració de polítiques sobre las 

tasques principals de la competitivitat, la sostenibilitat, la inclusió social i 

l’ocupació, així com els objectius de simplificació del programa i del sistema de 

finançament.  

2. Subratllem el potencial que les regions metropolitanes tant dels antics com dels 

nous Estats membres tenen per a contribuir als objectius de les cimeres de 

Lisboa i de Gotteborg, a l’ocupació i a la cohesió.  

3. Demanem als Estats membres i al Parlament Europeu, així com al Comitè 

Econòmic i Social Europeu (CESE) i al Comitè de Regions (COR) que 
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incorporin adequadament els problemes i els potencials de les regions 

metropolitanes en les prioritats i els programes, no tan sols els de les ciutats. 

4. Respecte les propostes de la Comissió per al futur programa de fons 

estructurals, METREX recomana que es puguin emprar de manera significativa 

en qüestions com la rehabilitació urbana, el transport públic, l’habitatge i la 

dotació de serveis i equipaments, entre d’altres, problemes que , com és sabut, 

es concentren principalment a les regions metropolitanes. 

5. Les Regions i les Àrees Metropolitanes ofereixen la seva associació per al 

disseny i l’aplicació de la futura política estructural de la Unió Europea i  

esperen la celebració d’un debat sobre aquestes qüestions amb la Comissió i 

altres parts interessades. 

 

Barcelona, 30 de octubre de 2004. 
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