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Valora l’exposició

Presentació

Què és el PDU?

L’exposició

Benvinguts a METRÒPOLIS DE CIUTATS,
una exposició itinerant i interactiva que
vol apropar el nou urbanisme metropolità
als ciutadans. Proposada en el marc de
la participació i divulgació del procés
de redacció del Pla director urbanístic
metropolità (PDU), aquesta mostra té
la voluntat d’exposar els continguts
pensats, debatuts i desenvolupats per una
xarxa de més de 400 experts de diferents
disciplines, tècnics dels ajuntaments i
tècnics de l’AMB, sota la coordinació de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

És el Pla director urbanístic que proposa
l’Àrea Metropolitana de Barcelona: un pla
que recull el conjunt de directrius que
determinaran com s’han de desenvolupar,
en els pròxims anys, els principals
aspectes del territori metropolità tenint
en compte la millora i el valor de totes les
parts que el formen.

METRÒPOLIS DE CIUTATS posa a l’abast
dels ciutadans el coneixement produït
fins ara per seguir avançant en el
desenvolupament mediambiental, social i
econòmic del territori. En la primera part,
els continguts volen fer comprendre la
realitat actual de la metròpolis, així com
evidenciar el canvi de paradigma que dona
peu a replantejar el model metropolità a
través del Pla director urbanístic.
A continuació s’exposen un seguit
d’illes temàtiques sobre els diferents
reptes que es plantegen i que posen
de manifest que l’espai metropolità és
complex, però que, alhora, té una gran
capacitat de transformació. En la part
final es presenten algunes actuacions
estratègiques que exemplifiquen el nou
enfocament de l’urbanisme metropolità.

Aquests continguts que s’han generat són
els elements de partida per establir una
nova mirada de l’urbanisme metropolità,
la qual es reflectirà en el document de
base del PDU.

El PDU és l’eina que ha de permetre
revisar i actualitzar el model metropolità
en temes com la sostenibilitat ambiental,
la cohesió social, la regeneració urbana,
la mobilitat sostenible i la competitivitat
econòmica; un instrument imprescindible
a l’hora d’imaginar i fer possible el
futur de la metròpolis tenint en compte
el metabolisme urbà i la millora de la
qualitat de vida de les persones.

EL RELAT EXPOSITIU
5 Els projectes metropolitans
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Metròpolis de ciutats

A través d’una galeria visual
es mostren els projectes
metropolitans realitzats en
els darrers anys a diferents
escales: local, supramunicipal i
metropolitana.

A través d’un audiovisual es
mostra la realitat física de l’àrea
metropolitana de Barcelona.
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Procés de redacció del PDU
Per mitjà de la web, un mapa
conceptual i un fris cronològic
s’explica la redacció del PDU,
un procés participatiu i on
s’han debatut els nous reptes a
treballar.
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6 L’Avanç del PDU metropolità

La metròpolis dins la regió
El mapa dels 36 municipis de
l’AMB dona a conèixer els límits
del territori metropolità i la
seva ubicació dins d’una regió
geogràfica més àmplia.
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Sis cartel·les desplegables
expliquen els propòsits de l’Avanç
del Pla. Es fa un repàs sintètic
de la funció i l’objectiu de cada
propòsit, i s’identifiquen els
elements urbanístics que tenen
un paper més rellevant.

Mur de directrius
Un mur interactiu mostra, a
través de cubs rotatoris, les
diferents estratègies que es
planteja el PDU.
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Ms Mobilitat sostenible
Tr Teixits residencials
En quin tipus de teixit vius?
Quins són els principals reptes
de la regeneració urbana?
Descobreix com és i com serà el
teu entorn residencial a través
d’una cartografia que distingeix
les diverses realitats on vivim.

Coneix la xarxa de mobilitat
que connectarà els barris en
el futur i fes un recorregut pels
quatre tipus de vies que la
definiran.

Iv Infraestructura verda
Viatja per la infraestructura
verda a través d’un mapa i
unes ulleres de realitat virtual i
coneix aquells espais del territori
que són capaços de garantir la
connectivitat ecològica.

Cc Constel·lació de centres
Mu Metabolisme urbà
Saps com funciona el
metabolisme urbà de la
metròpolis? Acosta’t a la
maqueta de metacrilat i
aprofundeix en el coneixement
de com funcionen les xarxes
d’aigua, residus i energia que
discorren pel territori.

Participa en una maqueta
col·lectiva i ajuda’ns a
veure quins són els centres
metropolitans i locals més
visitats de la metròpolis.
Descobreix on se situen, quin
és el seu nivell d’accessibilitat i
quina és la seva significació.

Ae Àrees d’activitat econòmica
Saps com són els dos tipus
d’àrees d’activitat econòmica
que existeixen en l’espai
metropolità? Mira a través
de dues lupes de colors i
descobriràs les diferències que et
mostren els dibuixos en dos tons.

