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04 CONCEPTES
04 INTENCIONS

1. El primer que fem és defi nir els límits de la ciutat, on s’acaba el camp i on comen-
ça la ciutat, per reforçar el model polinuclear de pobles i ciutats compactes. És 
a dir, indiquem els límits dins els quals treballarem per passar d’un model difús 
amb suburbà al model compacte. Els límits els tracem a par  r d’uns eixos estruc-
turadors principals que són: la mobilitat en transport públic, el territori (aigua i 
topografi a) i el teixit urbà existent.

2. El segon que cal fer és preveure una matriu verda interconnectada. Els espais 
lliures dispersos per l’espai edifi cat s’ha de poder connectar amb les zones no 
edifi cades naturals de boscos i agricultura del territori.

3. En tercer lloc, la creació d’una xarxa de ferrocarril creadora de nodes urbans. Si 
reforcem el model polinuclear cal pensar sobretot en una xarxa de ferrocarril que 
faci accessible tota la ciutat de la mateixa manera; creiem que ens hem d’oblidar 
de  la creació de cercles concèntrics cada vegada més llunyans al voltant de Paris. 
Hem de prendre un altre punt de vista i pensar en integrar al les infraestructures 
existents una xarxa ortogonal de ferrocarril, fent accessible la ciutat a tothom per 
igual.

4. Per úl  m, la transformació del teixit urbà. Les directrius que proposem són re-
habilitar les trames urbanes centrals i cosir el suburbà amb operacions de nova 
centralitat. Crear noves centralitats en les trames de baixa densitat introduint ac-
 vitats adients o proposant més densitat en altres casos. Aquestes accions s’efec-

tuaran dins dels límits i aniran lligades als nodes creats pel transport coŀlec  u. 
Això suposarà una mix  citat d’usos en aquestes noves àrees.

Aquestes noves àrees sorgiran de les quatre estratègies bàsiques que ens proposa 
en Secchi:
• Densifi car les zones properes als nusos de transport.
• Reciclatge de zones industrials de més de 40 anys.
• El reequilibri de les ocupacions i la recuperació social.
• Contemplació de pols d’exceŀlència: innovació, inves  gació, universitats, grans 

escoles...
• Aquesta transformació segueix els següents eixos transformadors: els nodes cre-

ats per la xarxa de transport coŀlec  u, el territori (topografi a, aigua), i el teixit 
urbà existent.
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1. Reestructurar la xarxa viaria i l’aparcament.
Es pretén doncs reordenar la vialitat per tal que la circulació de cotxes i de vianants 
sigui fl uida i sense obstacles, i integrar-lo a la ciutat. De manera que es reubicaran 
els aparcaments en super  cie per aparcaments soterrats. Per tal d’aconseguir-ho i 
consolidar un sistema de viari rodat con  nu es proposa la cobertura d’una part de la 
A6 i així unir un territori molt fragmentat. Aprofi tant la cobertura de l’autopista no 
només aconseguim una con  nuïtat de la ciutat sinó que ens servirà de aparcament 
en la seva part inferior.

2. Àrea de nova centralitat per l’aparició d’un node.
   2.1.Teixit “unifamiliar” de gra dispers

 Paul Vaillant
 • Densifi cació d’aquells viaris on apareixen un tramvia
 • Introducció de noves ac  vitat
 • Reestructuració dels espais per als vianants
 Gen  lly
 • Densifi car el teixit unifamiliar
 • Introducció de noves ac  vitats adients
 • Reestructuració de l’espai lliure no edifi cat

   2.2. Teixit de grans conjunts

 Chaperon Vert
 • Recuperació dels espais lliures entre blocs 
 • Fer accessibles a tothom aquets espais lliures mitjançant el   
                tractament de les plantes baixes, ja sigui per buidatge o introducció d’ac  vi-
tat.
 La Cité
 •  Fer accessible els espais lliures de la Cité obrint-los a la ciutat.
 •  Tractament dels espais lliures mitjançant la introducció d’ac  vitat a  
 aquests espais.

ACCIONS
Paul Vaillant
L’objec  u és mul  plicar el fl ux de vianants en un espai públic, és a dir, augmentar la 
complexitat.
Per tal que el model compacte i complexa s’imposi és necessari mul  plicar la in-
teracció entre persones diverses portadores d’informació diversa, permetent fl uxos 
d’informació. Per això es busca ampliar les àrees de centralitat, creant-ne de noves 
que augmen  n la informació organitzada del conjunt.
El cas del Paul Vaillant n’és un exemple. Per això ha de reunir les condicions dimensi-
onals necessàries per tal que aquest fenomen es pugui produir.

• Espai públic 
 - Una avinguda de 5 a 7m d’amplada arbrada i amb carril bici amb para 
des de tramvia cada 300 metres, respondrà a les necessitats de mobilitat de vianants, 
mentre que les places que hi confronten creen els espais de tranquil·litat necessaris 
per a la interacció de persones.
• Espai edifi cat
 - Regenerar el edifi cis que confronten a aquesta avinguda creant una  -
pologia corresponent al model compacte. Una  pologia mixta de diferents usos per 
nivells: a la planta baixa introduir ac  vitat econòmica, majoritàriament, restaurants i 
comerç de proximitat, a la primera planta, ac  vitat econòmica d’ofi cines i la les plan-
tes següents habitatges.

ACCIONS

Cobertura de la A6.
“Cercar l’equilibri entre edifi cat compacte i espai lliure verd... Els sistemes urbans 
necessiten espais per mantenir l’organització del sistema, i alhora, espais que pro-
veeixin la població de tranquil·litat i de comunicació per paŀliar la tensió que suposa 
mantenir la complexitat organitzada.” (Salvador Rueda, Verd urbà, Verd Urbà llibre. 
indd Sec1:14,del 28/5/07).

Si l’objec  u principal és transformar la ciutat difusa en compacte, s’ha de preveure 
que les condicions de verd urbà es puguin produir, seria erroni començar a compac-
tar un teixit urbà sense preveure aquests espais de tranquil·litat, de comunicació i 
interacció.

El cas de la cobertura de la A6 és una estratègia en visió de futur, tenint en compte 
que el teixit pròxim es transformarà en les bases d’un model compacte, complexa 
amb edifi cacions d’usos mixtes i per nivells. Aquesta acció funciona com una cade-
na: s’elimina una fractura del territori, alhora que conté els cotxes que ara estan en 
super  cies del teixit urbà, alliberant espai públic que serà apropiat per la població i 
d’aquesta manera donant tots els condicionants necessaris per a la transformació del 
teixit urbà.
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