
PLA DIRECTOR URBANISTIC METROPOLITA

Les finalitats del Pla son: Donar resposta a les necessitats de la població metropolitana
d’acord amb les capacitats del territori. Definir un model de desenvolupament eficient,
sostenible i cohesionat. Integrar la diversitat actual del territori en un projecte comú.

Reptes i oportunitats que son comuns al territori i  que a la vegada afecten la
nostra vida ciutadana:

La mobilitat.

- Una mobilitat activa, l’impacte ambiental, el transport públic, la connexió
de les vies de metropolitanes.

Com ens desplacem. Com millorar la connexió entre la ciutat i els espais de natura.

Els cicles de matèria i energia. 

- Recursos, residus, l’aigua, l’energia, eficiència energètica.

L’aigua i l’energia.

La reutilització de l’aigua de pluja, La rehabilitació energètica dels edificis, Protegir les
zones humides. Augmentar les energies renovables al territori, Fer el sol de carrers i
places més permeable.

El desenvolupament socioeconòmic.

- Competitivitat, logística i infraestructures.

Una economia diversa. Un creixement econòmic i sostenible condicionat als recursos
de  que  disposem.  Les  infraestructures  d’alta  capacitat,  viàries  i  ferroviàries.  La
convivència dels usos econòmics i residencials en les zones urbanes.

La infraestructura verda.

- Espais verds, espais agroforestals i biodiversitat.

La varietat de paisatges i dels espais lliures. La protecció dels espais verds. Preservar
els terrenys agrícoles i afavorir el consum de productes de proximitat. La connexió dels
espais naturals i l’accés a la natura. Incrementar els espais verds dins de la ciutat, els
espais de proximitat.

La cohesió social.

- Regeneració  Urbana:  Habitatge,  rehabilitació,  equipaments  i  espai
públic.

Un habitatge assequible. La rehabilitació de les edificacions i l’eficiència energètica. La
diversitat d’usos i activitats a la ciutat, la proximitat de comerç, habitatge, zona verda i
equipament. Un espai públic saludable amb diferents usos i que faciliti la relació entre
les persones. Augmentar els equipaments i serveis.



La governança.

- L’entorn  territorial,  la  cooperació,  àmbits  d’oportunitats  i  projectes
metropolitans

La connexió de les zones afectades dels barris pel tall de infraestructures. Reduir els
desequilibres territorials. La connexió i relació de l’àrea metropolitana amb el territori
que l’envolta. Els enllaços viaris i ferroviaris que siguin accessibles i eficients per el
transport de persones i mercaderies.   

 


