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CONCLUSIONS DE LABORATORI METROPOLITÀ
L'acumulació de diversos elements com poden ser projectes de reurbanització no 
finalitzats, transformacions dràstiques tant dels usos com de les activitats que s'hi 
desenvolupen, l'existència de nombrosos solars urbans silvestres amb projectes 
d'especulació latents, els desplaçaments veïnals i els fluxos migratoris, les històries 
de lluites i reivindicacions locals, o els anhels posats en la construcció d'una nova 
imatge de ciutat, tots ells i molts altres, defineixen l'escenari de la perifèria.

Els paisatges de la perifèria, són el resultat d'anys de programes discontinus, desen-
volupaments aturats, acumulació de fallides, especulació directa i indirecta, un cert 
avorriment, la manca d'un urbanisme tàctic que respongui a les necessitats, volun-
tat, mobilitat dels ciutadans, unes infraestructures moltes vegades caduques i insufi-
cients o per contra infrautilitzades i invisibles. Parts de la ciutat en cerca d'autor que 
no responen ni a nostàlgies, ni a desitjos.

Aquest es l'escenari d'iniciatives i projectes que es despleguen per a caminar sobre 
el terreny i per aportar elements per a la visibilització de conflictes, obrint un debat 
actualitzat, cercant solucions i la veu i propostes de la ciutadania per tal de re-imagi-
nar els espais.

Amb Caminar el Perímetre de Sabadell, s'ha fet un recorregut a peu, exploratori i 
comentat, al voltant de Sabadell per observar els resultats de diverses circumstàn-
cies, totes elles complexes i no sempre relacionades, que determinen un paisatge 
que s'articula de manera desencaixada. Un paisatge entre l'urbà i el camp que mal-
grat les desfiguracions produïdes per les voluntats de moltes persones, institucions, i 
els processos aturats, esdevenen espais de possibilitat per a desplegar altres proces-
sos, en els que sumar perspectives i metodologies des de la pràctica artística, pot 
crear eines per a donar espai a la creativitat i participació social.


