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Un model per a la metròpolis del segle XXI

La metròpolis post Kyoto serà polinuclear i els seus pols seran d’una gran diversitat. Fortes 
densitats alternen amb abastos de densitat baixa.
Centres històrics, llocs de patrimoni excepcional, campus d’inves  gació i experimentació, 
pols de producció, grans plataformes de mobilitat cons  tueixen tants gèrmens per desen-
volupar fortes polaritats, “ciutats intenses”. Aquestes “ciutats intenses”, d’una alta densitat 
urbana, seran molt econòmiques en consum d’energia. Llocs d’intercanvi i alta connec  vi-
tat,  presenten també una gran oferta cultural i de servei. Formaran senyals perennes en el 
magma de la metròpolis del futur.
Els teixits poc densos, percebuts avui com a suburbi, sprawl, es transformen essencialment 
nova urbana, una classe de “ciutat lleugera” o “ciutat dilatada”. Aquesta “ciutat lleugera” és 
fl exible, de baixa densitat i molt paisatgista. Es troben allotjaments, empreses de grandària 
mitjana, escoles i llocs d’inves  gació, i agricultura urbana així com una xarxa lleugera però 
con  nua de serveis, comerços i micro-mobilitat.
Les “ciutats intenses” seran vinculades entre elles per una xarxa ràpida i fi able de transport 
públic. Els teixits lleugers es connecten a les polaritats per un sistema graduat micro-mo-
bilitat. La “ciutat intensa”, compacta i perenne, i la “ciutat lleugera”, oberta i paisatgista es 
completen, es condicionen recíprocament i es proveeixen.
Els paisatges naturals estaran presents sota formes molt variades: naturalesa salvatge, tre-
pants i grans al  plans d’agricultura als límits, amples paisatgistes i agricultura urbana a la 
ciutat lleugera, parcs i jardins de proximitats en les polaritats. Mul  funcionals, seran llocs 
de recreació, recurs i contemplació, de producció alimentària també, de purifi cació de l’aire 
i l’aigua, seran reguladors climà  cs.
Els rius i riberes cons  tuiran llocs d’una intensa regeneració i transformació urbana. Les in-
undacions cada vegada més freqüents i més brutals causaran l’aparició de formes urbanes 
innovadores. El fet de tornar a donar als rius les seves capacitats auto-netejadores i auto-
regenera  ves farà néixer al mateix temps de nous  pus de paisatges de la riba.
Els grans paisatges així cons  tuïts deixaran, amb els espais naturals o els parcs, d’aparèixer 
com a simples elements d’equilibrat i compensació davant la densitat de les polaritats urba-
nes existents o futures. Es tornaran ells-mateix elements de densitats, “intensitats verdes”.
Pensar el principi “durador” de l’era post Kyoto en limitar-ho a l’àmbit purament ecològic 

de la conservació del planeta seria no obstant això incomplet i no realista. Aquest principi 
incita a reconsiderar el fonamental de la civilització actual en el que té de comú a través del 
món i d’específi c en les diferents super  cies culturals o realitats metropolitanes.
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MODEL D’OCUPACIÓ DEL TERRITORI MÉS SOSTENIBLE: MÉS CAMP I MÉS 
CIUTAT

La pretensió de desenvolupar un model més sostenible per Barcelona sense 
incloure la realitat metropolitana és poc raonable, per no dir impossible (el ma-
teix passa a l’inrevés), entenent que qualsevol idea que es substanciï amb crite-
ris de sostenibilitat ha de ser una aproximació sistèmica al problema.
En conseqüència, els acords que es puguin prendre a Barcelona en relació als 
seus plans estratègics haurien de ser posats en comú amb els corresponents de 
cadascun dels municipis de l’Àrea Metropolitana.
Per tal de reduir les disfuncions del model actual de produir “ciutat” i adreçar-lo 
a nous escenaris més sostenibles, caldria aturar l’actual procés i repensar-lo en 
els següents termes.

EL MODEL TERRITORIAL
El model territorial que s’ha demostrat sostenible durant segles en les nostres 
la  tuds temperades és el mosaic conformat per àrees agrícoles, forestals i de 
pastura, units per marges, tanques vegetals, sèquies, rierols, rius, ... i, entremig, 
la ciutat compacta i complexa, que en el territori es confi gura com una xarxa 
polinuclear de ciutats. Fer més ciutat i, alhora, més camp, seria la síntesi dels 
dos models, l’urbà i el territorial. L’experiència demostra que aquests dos mo-
dels poden mantenir-se i desenvolupar-se si el model de mobilitat potencia la 
confi guració de nodes o nuclis, barrant el pas a la dispersió urbana.
El model territorial va acompanyat dels models de mobilitat, d’energia, d’aigua, 
de materials, etc. que el caracteritzen i el mantenen organitzat i en funciona-
ment:
1. Model d’ocupació urbana del territori. Es proposa passar del model de 
ciutat difusa, al model polinuclear de ciutats i pobles compactes i complexos. 
Es proposa passar, per tant, de la suburbialització a un sistema de ciutats. La 
polinuclearitat adquireix una forma d’estrella par  da els dits de la qual s’es-
tructuraran en nuclis compactes (similars als granets d’un rosari) separats per 
la matriu verda.

2. Xarxa de sistemes lliures. Es proposa crear una matriu verda interconnec-
tada d’elevada biodiversitat amb un component agrícola i ramadera a potenci-
ar.
3. Model de mobilitat. Es proposa que el gruix de la mobilitat entre nuclis 
descansi en una xarxa de ferrocarril creadora de nodes urbans. Un ferrocarril 
 pus Intercity de velocitat alta en uns casos i de rodalies i metro en altres. L’es-

tructuració i compactació dels nuclis urbans es proposa que es desenvolupi en 
un radi de dos quilòmetres al voltant de les estacions. Els dos quilòmetres és la 
distància ideal per accedir-hi en bicicleta i, en el seu cas, a peu.
4. Models de metabolisme (energia, aigua i materials). El model de mobili-
tat, les  pologies edifi ca  ves i el propi model d’ordenació territorial basat en 
un sistema polinuclear de ciutats compactes, tenen un consum de recursos na-
turals, inclòs el sòl, molt inferior i, per tant, més sostenible, que els models de 
metabolisme que projecta la ciutat dispersa.

XARXA POLINUCLEAR DE CIUTATS I POBLES COMPACTES A L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 

El primer criteri a instrumentalitzar en el futur Pla Territorial, Pla Estratègic, 
etc., és determinar on comença la ciutat (o també on acaba) i on acaba el camp 
(o també on comença).
La defi nició de límits en aquest cas és estratègic i els municipis haurien de pro-
mocionar els projectes específi cs dels problemes de “gradient” als àmbits de 
frontera entre la ciutat i el camp.
La xarxa de ciutats i pobles compactes a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ad-
quiriria la forma d’una estrella par  da, on els seus dits es compacten al voltant 
de les estacions de ferrocarril abastant el sòl urbà i l’urbanitzable programat i 
no programat. El reforçament del caràcter polinuclear del model d’implantació 
urbana requereix crear noves centralitats en les trames de baixa densitat mit-
jançant la introducció d’ac  vitats adients i la proposta de densitats més altes 
en àrees determinades. El creixement hauria de produir-se de manera centrí-
peta cosint la suburbialització actual amb operacions estructuradores de nova 
centralitat sempre en el terreny de joc marcat pels límits, lligades al transport 

coŀlec  u creador de nodes. La centralitat, com es veurà, suposa la potenciació 
de la mix  citat d’usos i funcions.
Paraŀlelament, caldrà posar l’accent en el manteniment de les ciutats centrals, 
en la renovació i la transformació dels teixits urbans existents en coherència 
amb el criteri de minimitzar la urbanització de nou sòl. Amb aquesta fi nalitat, 
caldrà aportar els criteris adients i les orientacions per a la rehabilitació de les 
trames urbanes centrals, l’estructuració i densifi cació dels teixits urbans perifè-
rics i mantenir les àrees urbanes aïllades bàsicament com a segona residència. 
L’ar  culació de la proposta hauria de fer-se de manera ràpida per tal de canalit-
zar l’actual demanda.
Els sòls urbanitzables no programats haurien de passar a la categoria de no ur-
banitzable en la major part dels casos i els urbanitzables no executats haurien 
de ser revisats, permetent el seu desenvolupament si encaixen en les àrees de 
nova centralitat o traslladant-los amb sistemes de compensació en aquells ca-
sos que es  guin fora de límit. La implantació de nous usos en el territori hauria 
d’anar acompanyada, com a condició sine qua non, de la infraestructura de 
mobilitat ferroviària adequada. Com les vies tenen una estructura lineal, caldria 
determinar quins són els nodes que es potencien i quins han de servir per cosir, 
estructurar i compactar l’actual disbauxa urbana.
L’ocupació de nou sòl no urbanitzable no és acceptable en cap cas i caldria re-
ver  r les operacions existents a l’estat original o, si no és possible, aplicar equi-
valents quan a super  cie i localització estratègica. Caldria començar per aquells 
casos, siguin públics o privats, que més condicionessin el desenvolupament de 
la matriu verda. Una altra solució a les edifi cacions realitzades en el no urbanit-
zable que complemen  n les anteriors, seria determinar la data de caducitat de 
l’ocupació (25, 50 anys?).

Font: Capítol Compacitat de Agenda 21. Barcelona, ciutat mediterrània, Salva-
dor Rueda
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ESPAIS VERDS LOGÍSTICA ZONES ECONÒMIQUES

Densifi car la zona densa propera als nusos de transport això és el cas dels territoris a bord 
del perifèric i globalment de les  zones properes a servei de comunicació d’infraestructura  
(creus d’autopista i interconnexió TC). Es retallen de sobres  els territoris de reciclatge in-
dustrial. 

Reciclatges de les zones industrials de més de 40 anys és el cas de Plaine-Saint-Denis, Sena 
amunt (cap a Créteil), del  sector al voltant de Gennevilliers i Sena a baix cap a Mantes.  
La majoria està en el centre de la zona densa i s’inclouen  nombrosos projectes ANRU en 
aquests territoris. 

Reequilibris de les ocupacions i recuperació social és el cas del Pla de la França al voltant de 
l’aeroport CDG, de les noves ciutats de l’Est (Marga i Sénart), Mantes, del Sena amunt així 
com globalment de tot.
Les operacions ANRU formen part d’aquesta mateixa problemà  ca.

Pols d’exceŀlència: assumptes i innovació és per descomptat la Defensa (OIN) però que el 
SDRIF 2008 no vol sostenir tant  com ho desitjaria el Govern i l’al  plà de Saclay que voldria  
crear un campus tecnològic d’envergadura mundial per la  connexió a una xarxa d’un gran 
nombre d’estructures  (inves  gació, universitat, grans escoles, indústria high-tech)  parcial-
ment existents en el planejament.  
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EVOLUCIÓ MORFOLÒGICA
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DENSITAT DE LA POBLACIÓ

Font: IAURIF

Aquesta plànol permet llegir l’extensió de la metròpolis viscuda en els anys seixan-
ta, en par  cular, en forma d’edifi cis baixos i aïllats. Entre 1906 i 1960, la super  cie 
de l’aglomeració va ser mul  plicada per quatre mentre que la població no va fer 
més que duplicar-se.

S’observen aquí les concentracions de població a París, a les valls i sobre el Pla de 
França. Comparant París intra Murs que té una densitat de població de 200 hab/
ha, la perifèria té una molt baixa densitat de 29 hab/ha. La densitat de població en 
la unitat urbana és de 36 hab/ha.

Una gran super  cie del territori, principalment situada al centre de la Gran París té 
un accés limitat als grans parcs, boscos i espais verds del territori.

Encara que els llocs de producció es  guin majoritàriament fora del centre, les seus 
de decisions de les grans empreses (29 de les 30 majors empreses franceses) són 
al centre de París

Els centres logís  cs es distribueixen a les entrades de París, connectats l’un amb 
l’altre per l’A86 i l’A104. La majoria dels llocs de logís  ca són llocs mono-nodals, 
establerts de manera difusa, que augmenten la contaminació sonora. ADP (Aero-
ports de París) representen un tràfi c de 86,4 milions de passatgers i una super  cie 
de 6.686ha. (Font: ADP).
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