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1. Porositat

Reportar del buit al ple, del no construït al construït.

2. Connec  vitat

Possibilitat de moviment en les diferents direccions del servei 
de vies i obres. 
Es representar en negre tots els illots que suposen un obstacle 
sobre més 500m lineals.

3. Fractures (a la connexió)

Les fractures més importants estan cons  tuïdes per buits als 
passos massa distants, (aquí + de 500m): agricultura, boscos, 
parcs, cemen  ris, aigua, ferrocarrils, xarxa de carreteres de 
gran galga. (Fractures fl exibles o lleugeres). Altres fractures po-
den estar cons  tuïdes per zones construïdes: essencialment 
zones d’ac  vitats; i en menor mesura grans conjunts o zones de 
suburbanes agrupades (fractures sòlides).

4. Permeabilitat

La permeabilitat mesura no només el nivell de porositat d’un 
teixit urbà, sinó també el seu grau de connec  vitat.
Algunes fractures són en efecte més permeables, en par  cular, 
les cons  tuïdes pel buit.
En gris les fractures cons  tuïdes pel buit. (Fractures lleugeres 
o fl exibles).
En negre les fractures menys poroses. (Fractures sòlides)
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Connec  vitat
Possibilitat de moviment en les diferents direccions de la xarxa viaria en una mostra de teixit, es pot avaluar 
la seva connec  vitat empíricament analitzant les connexions d’aquesta cèŀlula bàsica amb les cèŀlules ad-
jacents. Només un nombre reduït de vies el creuen realment. 
Permeabilitat
Segons el  pus de mobilitat tant els mètodes empírics com algorítmics mesuren la connec  vitat per un únic 
fl ux, el genèric. Ara bé diferents  pus de fl uxos recorren el teixit, en par  cular: 1. Cotxes, motos, 2. bicis, 
vianants 3. RER-Tram. Per a cadascun d’aquests  pus de mobilitat, la connec  vitat juga amb normes dife-
rents donat que els teixits poden ser permeables per als vianants o les bicicletes i no pel tramvia i viceversa. 
Accessibilitat 
La suma d’aquestes 3 permeabilitats dóna el grau d’accessibilitat

Paris metròpolis global

Per desenvolupar la metròpolis parisenca, inclòs econòmicament, s’ha de començar 
per una modifi cació radical dels seus caràcters espacials.
És necessari construir un recolzament ambiental, infraestructural i urbà per tal que el 
marc de vida dels habitants i els resultats de la metròpolis parisenca millorin.
Per començar, cal posar els esforços en el recolzament, en el sen  t més ampli de la seva 
defi nició: el territori i la seva forma.
- Transformar una topografi a en una topologia signifi ca  va: l’aigua, espais bosco-
sos i agrícoles...
- Evitar riscos d’inundacions i adoptar recursos importants per construir un medi 
ambient de més qualitat, entendre els an  cs pobles, els equipaments, i tots els llocs, 
espais d’ac  vitats, objectes arquitectònics en qües  ó, com un monument que assenya-
la una imatge mental de la metròpolis.
- Construir una nova geografi a de l’espai metropolità: amb la xarxa de vianants i 
bicis, la xarxa viària i del transport públic...
- Construir una permeabilitat i accessibilitat generalitzada i isotròpica.
Canvis climà  cs, necessitats de reduir el consum d’energia i recórrer a recursos renova-
bles, administrar correctament l’aigua, preservar i augmentar els espais agrícoles i bos-
cosos, davant d’un creixement de desigualtats socials, creixement de la mobilitat  sica 
i social, de humans i materials, dels productes i de la informació... Tot això ens impulsa 
a dir que la nova metròpolis ha de donar resposta a aquests problemes i ha de ser més 
compe   va. Això produirà una ruptura a la història de la ciutat i a la urbanització.
S’ha de fer esforços molt més importants que els que s’estan fent ara. No s’ha de fer 
pe  ts passos, és necessari un canvi radical. És necessari un canvi de perspec  va.
El que presentem a con  nuació no és un projecte que doni totes les solucions a una 
nova ciutat pel segle XXI sinó una refl exió que permet reconèixer prioritats i detectar 
els elements desencadenants d’una nova fase de desenvolupament metropolità.

1. Després de les situacions: el projecte d’una ciutat porosa

La Gran París és una única gran metròpolis, no es pot retallar en varies ciutats 
de mitja o gran dimensió. La metròpolis del segle XXI serà el resultat d’una forta 
reestructuració de la metròpolis existent. 
El projecte consisteix en una exploració de diferents disposi  us que es poden 
u  litzar per obtenir una forta porositat, una major permeabilitat i en conse-
qüència una accessibilitat més generalitzada. Alhora que contribueix a una de-
fi nició més precisa del recolzament mediambiental, infraestructural i urbà, així 
com els seus elements construc  us, de la metròpolis del futur. No es tracta en-
cara d’objec  us arquitectònics; comencem per construir la part més duradora i 
més sostenible, del seu indispensable recolzament.
Els problemes plantejats (energia, aigua, dross (espais residuals) i mobilitat) no 
s’han de considerar com a problemes sectorials, no els podem tractar separada-
ment ni localment, sinó al contrari, ens obliga a estudis i solucions integrades a 
gran escala, el que signifi ca que s’impliquin diferents disciplines i protagonistes.
Les diferents polí  ques han d’embullar-se: unes han d’aprofi tar de les altres i 
al revés. En defi ni  va, estem obligats a canviar radicalment les nostres pers-
pec  ves. Hem de defi nir una força polí  ca de reestructuració de la ciutat que 
redefi neixi els seus mètodes de fabricació.
A. Paris ciutat porosa
Ens imposen reduir les emissions de CO2 i adoptar una polí  ca mediambiental 
més efi caç que en el passat. El que implica: una polí  ca de l’energia que es re-
fereix a tot el construït existent (i no solament a les noves construccions), una 
polí  ca més avançada de ges  ó de les aigües, a una polí  ca mediambiental 
atenta a la massa vegetal i, en par  cular, a la biodiversitat, a una polí  ca dels 
transports que per fi  dóna prioritat als transports públics.
Paris pot ser porosa aprofi tant els buits de diferents dimensions que s’obren 
amb freqüència al teixit urbà inclòs a la seva part més compacta; buits que 
poden ser pe  ts jardins u  litzats indiferentment o buits més grans des  nats a 
l’agricultura, als boscos o grans parcs.
Aquests buits són més evidents a la ciutat dividida i dispersa de la Gran Paris 

que a la Paris haussmaniana i compacta. Encara que la porositat és el tret que 
diferencia la ciutat compacta, de la a peu, de la dispersa, aquesta no és mai 
absent.
La porositat, sovint adaptada pel seus habitants és fonamental per construir, a 
par  r d’ella, la permeabilitat de la metròpolis.
Per altra banda, la permeabilitat és fonamental per construir una accessibilitat 
generalitzada, cosa que té una importància crucial pel creixement desigual so-
cial.
B. Diversitat social. Societat canviat. 
Les desigualtats socials creixents, com en totes les grans metròpolis mundials, 
impliquen sobretot una forta millora del marc de vida de les parts de la me-
tròpolis menys afavorides així com les ruptures dels aïllaments. El que implica 
que la polí  ca energè  ca i mediambiental siguin polí  ques democrà  ques que 
no afavoreixen els que ja són afavorits per la història o l’oportunitat, que no 
introdueixin en la metròpolis noves desigualtats. El que implica també que la 
metròpolis es torni cada vegada més permeable, accessible i còmoda per a tots. 
Es refereixen molt a les polí  ques de renovació de l’espai construït, espais 
oberts i xarxes de transport públic.
C. Desenclavar, amarrar, barrejar (“mixtura”)
Les estratègies que proposem per trencar aquest aïllament social és la dimensió 
de malla i la “mixtura”, usos mixtes, la barreja.
Treballar en el suport vol dir dibuixar a gran escala aquestes estratègies. Els 
objec  us de reduir el consum d’energia que impliquen renovar tot el patrimoni 
construït, ens suggereix tornar a dibuixar alguns teixits urbans, alguns grans 
conjunts i algunes zones d’ac  vitats (per exemple, industrials en desús que no 
siguin molt pròximes a les infraestructures o ben connectades des del punt de 
vista infraestructural.). Aquestes renovacions són les ocasions per insertar nous 
allotjaments, ofi cines o ac  vitats terciàries, cosa que permet aprofi tar-se d’unes 
sinèrgies importants i construir els allotjaments necessaris pel futur. Això posa 
de manifest que és possible fer front als objec  us d’allotjaments sense noves 
extensions de super  cie urbanitzada.
D. Projectes exploratoris

 En el quadre de 50x50km. Bernardo Secchi i el seu equip representen un 
projecte de recolzament, de suport d’una ciutat porosa: la topografi a s’ha con-
ver  t en topologia; els “monuments” difusos, la biodiversitat i les aigües les 
noves formes d’habitat, la nova estructura de transport públic...

Pla diagramà  c del Gran París, Auguste Perret, 
1930

Per dibuixar la Gran París, Perret proposa 23 ciu-
tats satèŀlit molt entorn de la capital i una em-
branzida cap a l’oest: l’eix històric Louvre - Sant 
Germà. Les ciutats - satèŀlits s’alineen al llarg de 
tres eixos principals i formen una estructura geo-
mètrica interconnectada, que s’exigeix massa en 
les principals vies radiants existents. Entre les zo-
nes citades i l’an  c, Perret proposa una zona no 
edifi cada que protegeix París.

París paraŀlela, Claude Parent, 1968

Condemnant el creixement radio-concèntric de 
l’aglomeració parisenca, el projecte proposa a 
nova París a 30 km més a l’oest de la París exis-
tent. Té per objecte “agrupar el major nombre 
de programes de construcció d’allotjaments de 
la regió parisenca, hi ha els llocs de treball i totes 
les estructures necessàries.” Les dues parts de 
la capital són separades, però vinculades per un 
ampli espai verd.
Una via ràpida connecta París -                   al centre 
de París en 15 minuts.

Pla director d’adaptació i urbanisme de la regió 
parisenca, SDAURP, 1965

El pla vol trencar amb el mico-centrisme de 
l’aglomeració i el radio-concentrisme indueix in-
fraestructures per noves línies regionals de des-
envolupament. La urbanització en gran corona 
es concentra al llarg de 2 eixos paraŀlels aquest-
oest, tangents a l’aglomeració existent. Aquests 
dos eixos són subratllats per la creació de 8 no-
ves ciutats, que podrien absorbir els dos terços 
del creixement demogràfi c previst, tot un futur 
desenvolupament estant prohibides fora dels pe-
rímetres d’aquestes noves ciutats

Kriging: Mètode seguit per a descobrir el terri-
tori metropolità, que es pot prorrogar a un pro-
blema de mostreig de variables geo-referències 
distribuïdes en un territori extens, és a dir, a un 
sistema de mostreig geo-estadís  c.
En aquest àmbit els mètodes de relació s’ano-
menen Kriging. El Kriging és un mètode de re-
gressió u  litzat en anàlisis espacials geo-refe-
renciats que estudia els mètodes de interpolació 
d’algunes grandàries a l’espai. La paraula ve de 
Daniel Krige, un enginyer de mines sud-africà 
que, sobre bases empíriques, va desenvolupar 
el seu mètode durant les primeres dècades del 
Segle XX segle. El seu objec  u era d’augmentar 
la precisió en l’es  mació de les concentracions 
d’or i altres metalls preciosos, a par  r d’una rei-
xeta de mostreig distribuïda en un espai geo-re-
ferència. El mètode es va formalitzar i nomenar 
krigage per l’enginyer francès Georges Mathe-
ron, pioner de la geo-estadís  ca, el 1963.

Per raons evidents és impossible fer senyals de-
tallats en tot el territori de la Gran París. Doncs 
es va dibuixar un sistema de mostreig, un “kri-
gage”, que respon a les següents normes: 
1. Es va coŀlocar al territori objecte d’estu-
di una reixeta 16 x 16, les cèŀlules que tenen la 
dimensió de 3km. x 3km.
El quadrat de 50 km. x 50 km., que és el nostre 
terreny d’estudi, conté llavors 256 cèŀlules.

Le Grand Paris, © équipe Studio 08, Secchi-ViganòElaboració pròpia a par  r de Le Grand Paris, © équipe Studio 08, Secchi-Viganò
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