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01 TERRITORI - 02 NATURALESA I VERD URBÀ

1.1. La matriu verda a escala regional

El model d’ocupació territorial, el model de ciutat difusa, és la tendèn-
cia actual de produir ciutat i és a l’altre extrem del model anunciat al 
principi com a sostenible. Si un model té la tendència centrífuga, fi ns 
al punt que la majoria de les nostres ciutats i àrees metropolitanes 
en 30 anys han quasi triplicat l’ocupació del sòl respecte al que van 
ocupar fi ns llavors en 2000 anys d’història, l’altre model és centrípet.
Hom comprova com la matriu verda d’àrees cada cop més extenses 
es va esmicolant i, alhora, la seva biodiversitat empobrint, quan sa-
bem que el manteniment i, en el seu cas, l’augment de la complexitat 
d’un determinat espai a conservar depèn de la grandària de l’àrea, de 
la proximitat d’àrees de proveïment i de la connexió real amb d’altres 
espais naturals que perme  n els intercanvis d’informació entre els 
organismes vius. L’estabilitat ecològica dels sistemes naturals es veu 
facilitada en gran mesura mitjançant el no aïllament d’aquests espais 
i la promoció d’un model per distribuir-los que tendeixi a la forma 
d’un re  cle de sistemes naturals.
Per mantenir una determinada biodiversitat cal establir clarament 
la divisòria necessària entre camp i ciutat, la qual cosa suposa tren-
car l’actual barreja que no permet saber on comença la ciutat i on el 
camp. Sembla raonable doncs, si l’interès és la conservació, donar els 
passos per desenvolupar un model de territori on el camp sigui més 
camp i la ciutat més ciutat i menys urbanització.
Aplicant la proposta de Salvador Rueda, estableixo les següents  po-
logies espacials:
1) Grans masses forestals.
2) Extensions agrícoles.
3) Corredors con  nus a les valls fl uvials del Sena.
4) Manteniment de la franja agrícola i forestal de la perifèria.
5) Fils ar  culadors, que poden seguir en molts casos les rieres 
secundàries dels sistemes hidrogràfi cs principals. Tot penetrant els 

teixits edifi cats i vertebrant possibles sistemes de parcs urbans. En 
altres casos aquests fi ls poden ser fi ns i tot i  neraris o vies urbanes 
amb presència del verd (enjardinaments, arbrat).
6) Separadors inters  cials que perme  n encara reconèixer la in-
dividualitat dels diferents nuclis urbans de la ciutat con  nua com a 
valor de referència territorial. 
7) Estructura verda de connexió entre les diferents unitats verdes 
en la ciutat compacta, amb la creació de dos estatges: en super  cie i 
en alçada, formant una unitat connectada a la matriu verda.
Les connexions entre les diferents  pologies indicades es veuen ame-
naçades per l’actual expansió urbana i han esdevingut, actualment, 
en espais estratègics per al manteniment de la matriu verda de la 
regió parisenca. La salvaguarda de determinats connectors i la res-
 tució d’uns altres ha de cons  tuir l’estratègia prioritària de conser-

vació i haurien de revisar-se i  rar enrere algunes de les ocupacions 
que avui més comprometen l’ar  culació de la xarxa de biodiversitat 
de l’àrea metropolitana de Paris. En el mapa se situen els connec-
tors estratègics de la Regió Metropolitana, els que poden mantenir 
la inter-connec  vitat entre espais verds, i que són essencials per al 
manteniment de la biodiversitat en aquesta àrea.
Cal deixar clar, però, que l’ar  culació d’una proposta com aquesta no 
té futur si no es donen els passos per desenvolupar un model d’as-
sentaments compacte i complex que s’allunyi de l’actual model de 
dispersió i simplifi cació tant de la biodiversitat com de les estructures 
organitzades urbanes.

1.2. Les àrees periurbanes. El verd en la frontera

És habitual que els extraradis presen  n un major grau de desordre 
urbanís  c, presència de construccions iŀlegals i confl ictes sobre els 
usos del sòl, augment del preu del sòl, indústries contaminants, ma-
gatzems que subministren a la ciutat, complexos nusos d’autopistes 
que deixen mul  tud de terrains vagues, barris marginals i ús descon-
trolat de l’espai lliure en general, amb abocaments de residus, ac  vi-
tats recrea  ves, deteriorament dels camins rurals, modifi cació de la 
xarxa de drenatge, contaminació de les aigües de reg, saqueig fi ns i 
tot organitzat dels productes agrícoles, etc. A aquests territoris se’ls 
anomena periurbans i a l’agricultura que es dóna en ells, agricultu-
ra periurbana. Quan a l’extraradi existeixen zones naturals o semi-
naturals, poden gaudir de certa protecció, però quasi sempre falten 
mesures que assegurin la seva connexió en una trama consolidada i 
apareixen com a illes al mig d’un espai no ges  onat i considerat més 
aviat com a reserva de creixement urbà futur. 
(Terradas, J. 2006)

L’anella verda ha de contenir majoritàriament agricultura intensiva, 
però cal condicionar i  neraris per als vianants i ciclistes per a afavorir 
l’accessibilitat  sica i promocionar el passeig i l’ús públic, així com 
preveure ac  vitats educa  ves i de sensibilització ambiental.
Per el millor desenvolupament d’aquesta estratègia és important 
preveure la creació d’un òrgan autònom de l’administració, tal com 
van fer en el projecte de Vitòria-Gasteiz. On “el Centro de Estudios 
Ambientales” conceptualitza, planifi ca, executa i manté de mane-
ra centralitzada tot allò que té a veure amb l’Anella Verda, evitant 
així dispersions i incoherències administra  ves, així com frenant la 
pressió dels interessos immobiliaris i altres. A la pàgina web h  p://
habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1868.html s’explicita la bondat de la 
proposta.

“La fi nalitat principal és solucionar els problemes de la perifèria urba-
na, on coexisteixen zones d’alt valor ecològic extremadament fràgils 
amb altres espais degradats, com abocadors, graveres.... L’extraradi, 
conver  t en una àrea marginal, perillosa i de di  cil accés, cons  tueix 
una autèn  ca barrera entre el medi urbà i el medi natural. La res-
tauració ecològica-paisatgís  ca dels espais periurbans, el seu condi-
cionament per a l’ús públic i la millora de la connec  vitat entre ells, 
amb altres espais naturals del territori permetran confi gurar un anell 
verd mul  -funció entorn de la ciutat, que a més de representar una 
manera més respectuosa d’entendre i ges  onar el territori, propor-
cionarà importants benefi cis ambientals i socials. El projecte d’Ane-
lla Verda, millorarà signifi ca  vament l’estat ecològic i les condicions 
de biodiversitat de la perifèria urbana i del conjunt de la regió, en 
potenciar-se l’entramat ecològic i incrementar-se els fl uxos biològics 
per a la millora de la connec  vitat. En alguns casos la recuperació de 
processos ecològics essencials, associada a la recuperació de deter-
minats ecosistemes periurbans, està ajudant a solucionar altres  pus 
de problemes com la periòdica inundació de zones industrials o la 
contaminació d’aigües subterrànies

L’adequació d’aquests espais per a l’ús públic contribuirà a sa  sfer la 
demanda social de llocs d’oci i esbarjo a l’aire lliure i està frenant la 
pressió recrea  va sobre altres espais naturals més fràgils. El desen-
volupament de programes d’educació i de sensibilització ambiental, 
lligats al potencial educa  u i interpreta  u d’aquests espais afavorirà 
la implicació de la ciutadania en la conservació del patrimoni natural 
del municipi. La millora de les condicions ambientals i paisatgís  ques 
en la perifèria condicionarà la forma de creixement urbà en aquestes 
zones. Així, les noves àrees d’expansió urbana incorporaran i consi-
deraran en major grau les variables ambientals en els seus processos 
de planifi cació, el que a més de generarà un menor impacte sobre els 
recursos naturals millora la qualitat urbana.”

1.3. Els corredors verds en els sistemes urbans

Des de diversos punts de vista, el model de ciutat compacta i com-
plexa sembla que es confi gura com el model òp  m. Cal, però, ma  sar 
certs aspectes de la compacitat, ja que no podem proposar la com-
pactació urbana sense límits com si la compacitat fos consubstanci-
alment bona en sí mateixa. El problema és saber fi ns on és raonable 
compactar i perquè. De la discussió ha d’aparèixer, obligatòriament, 
la necessitat del verd i els corredors urbans.

El perquè és una qües  ó de cerca d’un equilibri que té el seu fona-
ment en la nostra condició d’animals socials que, d’una manera o al-
tra, ha de quedar refl ec  da en l’organització urbana.

La “relació” es tradueix en ac  vitat, funcionalitat i organització del 
sistema urbà. Els elements que interactuen mantenen la complexitat 
urbana sobretot en els espais dedicats a aquest propòsit, és a dir, 
en el teixit construït. “L’isolament” serveix com a descompressor de 
la tensió urbana, el lloc que dóna sor  da a les necessitats de relax, 
d’oci, de contacte amb els altres per gaudir en unes condicions de 
tranquil·litat i de contacte amb el verd, perquè, com dèiem, tot plegat 
som animals socials.

És a dir, en els sistemes urbans necessitem espais per mantenir l’or-
ganització del sistema i, alhora, espais que proveeixin la població de 
les condicions de tranquil·litat i de comunicació per paŀliar la tensió 
que suposa mantenir la complexitat organitzada.
Tot plegat ens ha de donar pautes per distribuir el verd urbà, confi -
gurar corredors, de quina grandària, etc.

És per això important incloure en la nostra visió de futur uns espais 
de connexió de l’interior de la metròpolis cap als boscos més propers.
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