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CONTINGUT 

El sòl no urbanitzable no és un paper en blanc, en ell s’hi dibuixen els rastres de les 

decisions adoptades i s’hi produeixen contínuament determinacions que li atorguen el seu 

caràcter.  

Per afrontar els desafiaments actuals és necessari continuar coneixent el suport, aïllar 

variables útils i establir indicadors que ens donin dades de la uniformitat, de la capacitat de 

càrrega i d’impacte en la totalitat del territori i a l’escala adequada. El coneixement de 

l’estructura actual i de les tendències recents han de formar part dels processos dinàmics del 

planejament estratègic, instrument fonamental per al desenvolupament econòmic i social del 

país. 

L'estratègia territorial és un element bàsic per a garantir la utilització racional del territori, el 

dinamisme econòmic, la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de 

les generacions presents i futures, així com per a plantejar nous models de gestió territorial, 

models basats en l'equitat, els valors humans i mediambientals. 

L’anàlisi i la descripció són elements bàsics, però el repte és imaginar, definir i projectar el 

que ha de ser el suport futur. La imaginació i la capacitat de projectar és decisiva per a 

inventar versions, crear imatges inaudites i formular preguntes des de una perspectiva nova.  

El punt de partida és redefinir el concepte de sòl no urbanitzable, una definició en positiu 

que inclogui la transformació com una propietat intrínseca del sòl i tingui en compte que és 

la suma de capes d'informació i de fluxos de dades, així com és el suport de les històries que 

li atorguen el seu caràcter. Identificar aquestes històries i analitzar les relacions entre elles 

ens ha de permetre veure el territori amb un nou significat. 

Cada dia al territori català s'activen múltiples processos d'informació pública de caire 

urbanístic que posen en joc centenars d’hectàrees de sòl no urbanitzable i en els quals es 

reclama la participació ciutadana, però en la majoria dels casos la informació i els canals de 

comunicació són insuficients per a crear opinió i debat, però sobre tot per a compartir 

experiències i establir relacions positives. 

Així mateix, la dispersió de la competència administrativa, el tractament local de la 

informació  i la manca de criteris unitaris en transparència dificulta l’obtenció de dades per a 

compondre una imatge global del territori i de la seva activitat. 

L’opinió ciutadana en aquest sentit té una vital importància; la ciutadania som els usuaris 

territorials experts que detectem les necessitats, els recursos i àmbits infravalorats que 

poden constituir-se com oportunitats. Els usuaris podem recollir una quantitat ingent de 

informació sobre el nostre entorn, captar dades i interactuar en xarxa, som la part individual 

imprescindible per a formar un sistema territorial complet. 

Cada dia generem grans volums de dades de localització; descobrir les correlacions i els 

patrons invisibles que es produeixen contínuament  sobre el suport territorial ens ha de 

permetre construir estratègies de futur. Tota aquesta informació ens ha de portar a  elaborar 

una xarxa d'oportunitats i programar la transformació territorial sobre la base del disseny 

social. 

Per tant estem davant del territori com un sistema complex que aprèn dels seus 

components, dels usuaris i de l'entorn, un territori que en definitiva és reconfigurable. 
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