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L'àrea metropolitana de Barcelona és dipositària i reflex d'una 
tradició i pràctica urbanística valuosa; la qual ha possibilitat la 
configuració d'un entorn urbà caracteritzat per la cohesió i 
el progrés econòmic i social, fins a esdevenir una caracte-
rística distintiva i de reputació internacional.

L'actual àrea metropolitana de Barcelona s'explica en gran 
mesura a través del pla General Metropolità (pGM) de 
1976. el pGM ha estat una eina que aplicada amb ente-
niment, visió i consens, ha servit als poders públics, als 
agents econòmics i a la societat civil per modernitzar la 
metròpolis barcelonina i el seu complex sistema territorial, 
i per impulsar la seva transformació urbana i social.

L'evolució social i econòmica, la transformació del territori 
durant els 38 anys d'existència del pGM, ha portat a la re-
dacció d'un nou pla urbanístic que pugui articular les neces-
sitats, reptes i oportunitats que marcaran el futur metropoli-
tà. Cal una reflexió sobre el futur de la ciutat metropolitana 
per a la redacció del que ha d'esdevenir el nou pla Director 
Urbanístic (pDU) metropolità.

Introducció
el futur pla Director Urbanístic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Dimecres 8 de novembre del 2017
Sala Auditori ApCe

programa

Inscripcions i consultes
Tel. 93 237 49 67 · Fax 93 237 36 92
aula@apcecat.cat

places limitades

Inscripcions
el futur pla Director Urbanístic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Dimecres 8 de novembre del 2017

Sala Auditori ApCe
Av. Diagonal 472-476 · entresòl · 08006 Barcelona

Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat, de manera que si hi estan interessats han de 
complimentar els camps del formulari, guardar el document amb les 
dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. Per a qualsevol 
dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

empresa
Nom

Adreça

població i Codi postal

e-mail

Telèfon

Dades de l’assistent
Nom

Càrrec

e-mail

Telèfon

Nom

Càrrec

e-mail

Telèfon

09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 09:45 Presentació de la sessió

Sr. Lluís Marsà
president de l’ApCe

09:45 - 10:45 El futur Pla Director Urbanístic de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

Sr. Ramon Torra
Gerent de l’AMB

10:45 - 11:00 Col·loqui
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