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les claus del dia 
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El 26 de maig els ciutadans 
decidiran qui governa les 
seves ciutats i pobles. Se sol 
dir que són les eleccions de 
la proximitat, en què im-

porta més la persona que el partit o les 
sigles, però la realitat és que aquell vot 
servirà per dirimir molt més que qui ar-
riba a ser alcalde o alcaldessa: servirà 
per decidir quin model de ciutat volem 
i dibuixar així, molt més del que ens 
pensem, el futur del planeta. 

És precisament en l’àmbit 
urbà on s’afronten els reptes 
clau de la globalització: la no-
va economia, les migracions, 
la mobilitat, la gestió dels resi-
dus, la contaminació, la salut, 
la cura de la gent gran, etc. Es calcula que 
l’any vinent, el 2020, el nivell d’urbanit-
zació a Europa arribarà al 75%, i el 2050 
serà del 84%. Aquest procés ens obliga a 
repensar les ciutats i també les soluci-
ons i respostes que tradicionalment 
hem donat als problemes que es plante-
javen. Ara mateix, per posar un exem-
ple, no és possible pensar la ciutat de 
Barcelona (ni la de València, ni la de Pal-
ma, ni tan sols Tarragona o Girona) sen-
se incloure la seva àrea metropolitana. 

Milers de persones es traslladen cada 
dia des d’un municipi a un altre d’aques-
ta àrea metropolitana en trajectes de 15 
o 20 quilòmetres. Viuen en un lloc pe-
rò treballen en un altre. I van a comprar 
potser a un tercer o quart lloc. Qualse-
vol proposta ha de tenir en compte 
aquesta realitat o estarà condemnada al 
fracàs. 

És per aquest motiu que l’ARA avui 
analitza en un dossier quines són les 
ciutats del món que han donat solucions 

imaginatives i innovadores a problemes 
coneguts. I així parlem de l’aposta per la 
mobilitat sostenible de Copenhaguen, 
de l’eficàcia del transport públic de Cu-
ritiba, al Brasil, de l’urbanisme de Mon-
tevideo, a l’Uruguai, de la política de llo-
guers barats de Viena, a Àustria, o de la 
gestió del turisme que està fent Amster-
dam, a Holanda. 

Al capdavall, les principals ciutats del 
món afronten problemàtiques similars, 
i avui en dia estem en condicions de 

comprovar quines receptes han funcio-
nat i quines no. I també sabem que pro-
jectes faraònics començats de zero com 
el de Masdar, a Abu Dhabi, o el que es 
planteja actualment per substituir el 
Caire a Egipte no són sinònim d’èxit. 
Una ciutat ha de respondre a les neces-
sitats de la població, i no a l’inrevés. 

Per aquest motiu cal demanar als 
candidats a alcalde o alcaldessa de les 
nostres ciutats que es documentin so-
bre totes aquestes experiències, que es-

tudiïn què s’està fent a fora, 
que parlin amb experts de ca-
da matèria, i que no caiguin 
en el populisme de les pro-
meses impossibles de com-
plir. Per posar només un 

exemple, avui no es poden discutir els 
efectes negatius dels motors de com-
bustió sobre la salut dels habitants de les 
ciutats, de manera que el debat no ha de 
ser si cal disminuir l’ús del vehicle pri-
vat sinó com es fa. 

La humanitat només sobreviurà si és 
capaç de garantir una vida digna i salu-
dable dins de les ciutats en sentit am-
pli, que són els espais de creació, d’inter-
canvi i de desenvolupament personal i 
col·lectiu que fan avançar la civilització.

El futur del planeta es  
decideix a les ciutats

L’EDITORIAL

El 26-M no només s’elegeix alcalde 
o alcaldessa, sinó sobretot quin 
model de ciutat o poble volem

LES CARES DEL DIA

Aquest execonomista del 
Banc Mundial i professor de 

la City University de Nova York és 
el creador de l’anomenat gràfic de 
l’elefant de la desigualtat, un model 
que demostra que el creixement 
econòmic dels últims 20 anys ha 
beneficiat les economies emer-
gents i les elits, però ha castigat les 
classes mitjanes dels països desen-
volupats. P. 34

La presidenta de la Federació 
de Moviments de Renovació 

Pedagògica de Catalunya ha estat 
guardonada amb la Creu de Sant 
Jordi. Per analitzar la situació de 
l’educació, l’ARA ha reunit Garga-
llo amb altres premiades, com 
Montserrat Andreu, Montserrat Ju-
vanteny, Núria Marín, Carme Giralt 
i Mercè Otero. P. 26-27

Pilar Gargallo

Branko Milanovic

L’historiador Joan B. Culla, 
que també és articulista de 

l’ARA, ha publi cat la seva autobio-
grafia, La història viscuda (Pòrtic), 
un relat on retrata la seva infante-
sa i l’últim mig segle de política ca-
talana, un àmbit que coneix com 
ningú. Culla reflexiona, en una en-
trevista a l’ARA, sobre les relacions 
Catalunya-Espanya. P. 46-47

Joan B. Culla

La victòria independentista a la Cambra 
de Comerç de Barcelona ha sacsejat el 
món empresarial. Els periodistes Àlex 
Font i Albert Martín reconstrueixen els 
fets i la campanya que van desembocar 
en un tomb històric a l’entitat. P. 32-33

Així va anar la batalla per 
la Cambra de Comerç

La reforma de la llei de la CCMA (TV3 i 
Catalunya Ràdio) continua empantane-
gada al Parlament i és difícil que s’arri-
bi a un acord. Tampoc és a prop un pac-
te per renovar els consellers ni per no-
menar un nou president. P. 66-67

La llei de la CCMA, 
empantanegada

NO T’HO POTS PERDRE

Seguiu la penúltima jornada de 
la Lliga de futbol amb el 

Barça-Getafe, el Girona-Llevant, 
el Leganés-Espanyol, 

el València-Alabès i el Vila-real-
Eibar. El Girona s’hi juga la 

permanència i el València l’accés 
a la Lliga de Campions

I TAMBÉ A L’ARA.CAT


