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Alcalde de Barcelona i president de la Mancomunitat de Municipis

“L’AMB ha de ser una entitat
al servei del ciutadà”
Quines són les seves fites com a president
de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona?
En el moment de prendre possessió del càrrec, vaig dir que ha arribat l’hora d’ampliar definitivament
la perspectiva amb què enfoquem
Barcelona. Els límits entre ciutat,
àrea metropolitana i regió metropolitana no són tan clars i es difuminen. Cal afrontar una nova ordenació del territori metropolità que
tingui en compte una perspectiva
global de la zona, per poder donar resposta als reptes que tenim
plantejats actualment. El Pla Territorial Metropolità ha de ser l’eina
per posar al dia aquesta ordenació. El nostre gran objectiu és vertebrar la potent xarxa de ciutats
que formen aquest territori, per poder dotar-lo de les necessàries millores en infraestructures de transport i logística. També hem d’emprendre noves accions destinades
a millorar la connectivitat i l’accessibilitat, hem de potenciar el teixit
industrial i establir les bases per a
un desenvolupament sostenible.
Volem una àrea metropolitana que
serveixi als ciutadans, que sàpiga
gestionar els seus serveis i tot això
amb un marc estable de finançament per als serveis que presten
les entitats metropolitanes.
L’AMB necessita més recursos de les
administracions central i autonòmica en
matèries com el transport públic?
Com ja he dit, un dels principals
objectius que tenim marcats és el
d’assolir un marc estable de finançament per als serveis que presten les entitats metropolitanes.
Quant al transport públic, hem contribuït de forma important en garantir el contracte programa de
TMB, la qual cosa representa l’estabilitat financera per a l’Entitat del
Transport. Cal, però, insistir en
l’ampliació de la xarxa de metro
(aquí les diferències amb Madrid
són punyents) o en l’extensió del
tramvia cap els municipis del Baix
Llobregat. Per tant, és absolutament necessària la implicació de
les administracions central i autonòmica en el finançament del desenvolupament estratègic de l’àrea metropolitana, en especial pel
que fa referència als aspectes del
transport –tant públic com les grans
insfraestructures de comunicacions– i de la logística.
I més competències?
La planificació, coordinació i gestió
del transport urbà, de les grans infraestructures de comunicacions i
mediambientals i de la promoció
econòmica, són objectius que com-
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El nostre
gran objetiu
és vertebrar
la potent
xarxa de
ciutats per
millorar les
infraestructures
partim tots els municipis que integrem l’àrea metropolitana. Hem de
mostrar-nos ambiciosos i no renunciar a fer allò que estigui al nostre abast per fer que el funcionament de la ciutat metropolitana sigui el millor possible. En el cas del
transport públic, la creació de l’Autoritat del Transport Metropolità és
un pas endavant que ha de permetre acords i objectius comuns.

A L’Hospitalet, l’AMB està renovant els
autobusos per adaptar-los a les persones
amb problemes de mobilitat. Això suposa
una inversió important...
Una inversió important que tindrà
sens dubte uns resultats esplèndids, i que incidirà notablement en
la millora de la qualitat de vida d’aquelles persones que pateixen disminucions físiques. Aquest és un
exemple del que volem que sigui
l’AMB: una entitat al servei del ciutadà, que doni resposta a les necessitats existents.
Quin paper té L’Hospitalet a l’AMB?
Tots els municipis que integren l’àrea metropolitana tenen un paper
cabdal en el seu desenvolupament
estratègic, sense que cap d’ells estigui supeditat a un altre. L’Hospitalet, com a segona ciutat més gran
de Catalunya, té i ha de tenir un
pes decisiu en el lideratge i impuls
d’iniciatives que cohesionin i enforteixin el territori metropolità.
Quines perspectives econòmiques creu
que té el territori de l’àrea metropolitana?
L’Hospitalet, per exemple, té una important
reserva de sòl a Pedrosa i Granvia Sud....
La realitat econòmica de l’àrea metropolitana és important, però la

seva potencialitat encara ho és
més. No hem d’oblidar que el conjunt de la regió metropolitana de
Barcelona, des del punt de vista
de la producció industrial, constitueix la cinquena àrea metropolitana de la Unió Europea. No obstant això, cal seguir lluitant per generar condicions productives que
permetin competir amb eficàcia en
l’economia global en què vivim.
Per aconseguir-ho, cal aprofundir
en el consens entre tots els agents
socials i econòmics i en la coordinació entre les administracions locals per reforçar el teixit empresarial autòcton i per atreure inversions
de l’estranger. El Pacte Industrial
és un element clau en aquest sentit. Un altre element clau és l’execució de les infraestructures (tren
d’alta velocitat, ampliació del port
i l’aeroport, nova zona d’activitats
logístiques) necessàries per convertir aquest territori en la porta del
sud d’Europa. L’interès dels empresaris i les possibles inversions
a l’àrea metropolitana es poden
concretar en fàbriques, magatzems o oficines que s’instal·lin a
L’Hospitalet, per exemple.

L’Hospitalet i Barcelona han treballat

conjuntament en el projecte de
remodelació de la plaça Cerdà. Quines
perspectives té aquesta zona?
Aquesta és una zona que viurà
una espectacular transformació en
els pròxims anys, i que incrementarà notablement la qualitat de vida
que ofereix als seus habitants.
Aquest tram de la Gran Via i la zona que l’envolta no ha de ser pas
una barrera, sinó un element d’unió i connectivitat entre els dos municipis més grans de Catalunya.
L’AMB treballa també per millorar el medi
ambient. Podem aconseguir ciutats
ecològicament sostenibles?
Sí. Hem de fer tots els esforços
possibles per aconseguir-ho. Com
he dit abans, aconseguir una correcta relació entre desenvolupament econòmic i desenvolupament
sostenible és un dels objectius de
l’AMB. L’actual Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals, aprovat per l’Entitat del Medi Ambient, és una eina molt important per avançar en la línia d’aconseguir un entorn ecològicament sostenible. Però cal també
la complicitat dels ciutadans i de
les empreses per assolir aquest
objectiu comú.

