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Breu Resum: El projecte es centra en l’anàlisi de les àrees i sistemes urbans de l’arc 
mediterrani espanyol, en les seves dinàmiques territorials recents i en els 
seus instruments de gestió, en un moment especialment interessant des del 
punt de vista de renovació dels aparells legislatius i metodològics de la 
planificació i en un moment també que des de la UE es proposen nous marcs 
conceptuals i d’actuació.    
 
En concret s’analitza la introducció dels elements de sostenibilitat en el 
planejament territorial. Partint de que les noves dinàmiques territorials i 
urbanes impliquen la difusió del creixement urbanístic en espais rurals i la 
periurbanizació; de que existeixen nous instruments de planificació i de 
“governança”; i de que la intervenció territorial ha d'anar vinculada a un 
projecte de desenvolupament local. 
 
Malgrat els discursos oficials, que incorporen el concepte políticament 
correcte de sostenibilitat, les pràctiques de planificació i especialment la 
gestió de projectes urbans no han incorporat criteris raonables i verificables 
de sostenibilitat. Seguim, doncs, movent-nos en el marc d'un paradigma en 
el qual es valora fonamentalment el creixement econòmic i els llocs de 
treball creats per determinar el projecte, però no es tenen en compte els 
costos ambientals ni es planteja normalment la conveniència de les 
intervencions. 
 
La investigació tracta de com afrontar el repte de la sostenibilitat, de com 
fer possible la incardinació d'una opció radical sostenibilista en la 
planificació i gestió territorial en un context de gran urbanització on els 
projectes que s'executen diàriament contravenen els discursos oficials. 
 
Malgrat que la reflexió teòrica aborda diverses escales territorials, l'anàlisi 
de casos que es proposa se centra en diverses àrees urbanes europees de 
mitjana grandària. Això sense menystenir que de l'esmentada reflexió i de 
l'anàlisi dels casos concrets es puguin deduir conclusions aplicables a 
contextos més generals. 
 

 

   

 

 


