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La construcció del mapa
Els mapa adjunt ens dona 
una mesura (per a zones 
Iris-INSEE, la qual cosa re-
presenta entre 2000 i 5000 
habitants segons un deter-
minat informe de proximi-
tat) del nivell de renda se-
gons 5 nivells:
- Molt fàcils, - fàcils, - mit-
jans, - pobres, - molt po-
bres.

Observació 1: aquests ma-
pes mostren una polaritza-
ció dels models i un reforç 
de les divisions socials al 
territori, encara que altres 
inves  gadors tenen tesis 
que homogeneïtzen més.

1. Els buits urbans.
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 com-
pacta; 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 social. D’aquí que avaluem les potencialitats i les 
conveniències per donar una resposta a dits problemes.

2. Diversitat social. Societat canviat.
L’exclusió i segregació social són manifestes a la Gran Paris.
Segons l’estudi del geògraf J.C.François, sobre la distribució geogràfi -
ca de les rendes mostra una situació força ar  culada. En zones riques 
hi ha bosses de caràcter oposat. Pobresa i riquesa s’embullen de ve-
gades una amb l’altra.
En l’anàlisi de terreny “Paris pas a pas” de Bernardo Secchi, es mostra 
una ar  culació encara més forta: sovint vinculada a la presència de 
barreres d’infraestructures (viàries i ferroviàries), canals, zones d’ac-
 vitat, espais buits, parceŀles agrícoles etc. Que posen distàncies uns 

als altres.
Els habitants han inicial un procés d’adaptació a aquesta situació de-
senvolupant micro-cultures que construeixen una ar  culació de l’es-
pai social i  sic.
Aquesta diversitat social produeix a vegades situacions confl ic  ves 

i produeix situacions inestables, on zones es mouen cap a millor i 
altres cap a pitjor. D’aquí les probes de com l’estructura social cons-
trueix l’espai urbà i com l’espai urbà par  cipa a la construcció de la 
societat i els seus comportaments.
Existeixen zones on es localitzen immigrants segons l’origen nacional, 
religiós o ètnic construint illes culturals.

El cens 2005 comptabilitza 1,9 
milions d’immigrants en Ile-
de-France, la qual cosa repre-
senta un 19% de la població.
Aquesta xifra ja important en 
relació amb la mitjana fran-
cesa 40% dels immigrants de 
França viuen a IdF.
Per tant Paris és una metrò-
polis global de diferents “im-
peris” que es juxtaposen i es 
creuen.
Aquesta diversitat i distribu-
ció mostra que Paris no és 
homogènia, que les diferèn-
cies no s’organitzen en coro-
nes, i també posa de mani-
fest que hi ha zones amb un 
molt alt valor nega  u, zones 
“Llucifer”, que són veritables 
inferns: proximitat de zones 
d’ac  vitats pesades, sorollo-
ses i contaminants, proximitat 
d’infraestructures sorolloses i 
contaminants, zones enclava-
des i poc accessibles. Aquesta 
diversitat social ha reproduït 
aquestes situacions espacials.

INDICADORS RELACIONATS LA ORGANITZACIÓ URBANA: LA COMPLEXITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Complexitat i mix  citat d’usos urbans.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Establir una mix  citat d’usos mínima en els nous teixits urbans. Potenciar el model de ciutat complexa.

INDICADOR 1 AUGMENT DE LA COMPLEXITAT

Eixos comercials:
- Ac  vitats comercials i hoteleres:50%.
- Ac  vitats de proximitat: 10%
- Àrees de alt fl ux de vianants.

Àrees comercials de barri:
- Ac  vitats comercials: 40%
- Ac  vitats de proximitat:20%

Ofi cines:
- Serveis empresarials i mediació fi nancera: 50%
- Ac  vitats comercials: 15%
- Ac  vitats de proximitat: 5%

Corredors ferroviaris:
- Ac  vitats comercials: 25%
- Ac  vitats immobiliàries, serveis empresarials: 25%
- Ac  vitats relacionades amb el transport, l’emmagatzematge: 10%

COMPLEXITAT VS SIMPLIFICACIÓ

Les societats agràries en les nostres contrades s’han caracteritzat per unes 
concentracions urbanes limitades on es reunia bona part dels excedents 
que aportava el camp. Aquests nuclis urbans eren envoltats per extensi-
ons enormes de conreus. Els conreus, de fet, són ecosistemes en els seus 
primers estadis de successió, és a dir, són àrees molt simplifi cades. Això 
és així perquè l’home estableix una relació directa i interessada per deter-
minats vegetals i fa mans i mànigues per foragitar la resta d’organismes 
amb plaguicides, canons o tanques. Quan l’home abandona els conreus, 
el camp s’omple d’herbes, després d’arbustos i més tard d’arbres els quals 
vindran acompanyats d’una munió d’organismes animals fent que en el 
procés la complexitat augmen  .
En les societats industrials, preferentment anglosaxones, els conreus han 
donat pas a la “plantació” d’edifi cis que han ocupat regions senceres, se-
parant els usos residencials, dels usos industrials, dels usos de compra, 
dels usos terciaris, dels campus universitaris, de les àrees d’oci. És l’ano-
menat funcionalisme que des  na “una” funció a cada territori, amb la 
pretesa idea de cercar la racionalitat. Cada funció urbana: residencial, in-
dustrial, etc. és comparable en termes d’informació organitzada al camp 
de patates, d’ordi, etc. i el resultat és una simplifi cació del territori on els 
obrers es troben només amb obrers en els polígons industrials, els estu-
diants amb estudiants en els campus universitaris, i gent molt similar que 
està interessada en qües  ons semblants en les urbanitzacions de casetes 
unifamiliars.

Dit això, es proposa augmentar la complexitat en general i en determina-
des àrees en par  cular, i que sigui aquest augment un objec  u de la plani-
fi cació futura de la nostra ciutat. Les raons que jus  fi quen aquest objec  u 
són, entre altres, les següents:
• L’augment de la complexitat en la ciutat suposa augmentar la mix  citat 
d’usos i funcions urbanes, la qual cosa permet un accés a la ciutat sense 

restriccions.
Com s’ha vist en l’apartat de la compacitat, la distribució dispersa en el 
territori de la ciutat difusa no permet l’accés a la ciutat de la majoria de 
ciutadans.
• La proximitat entre complementaris: empreses, centres de recerca, cen-
tres de formació, administració, organitzacions no governamentals, etc. 
permet que els recursos humans, tecnològics i fi nancers  nguin major 
probabilitat d’encontre bilateral i d’encontre integral i múl  ple.
• L’augment de les probabilitats de contacte entre els “diversos” proporci-
ona una de les caracterís  ques bàsiques de les ciutats complexes: la cre-
a  vitat.

Es proposa projectar l’augment de diversitat als sistemes naturals de la 
Regió amb major maduresa. Entremig dels sistemes complexos: urbans i 
naturals, cal mantenir (perquè és estratègic) un sistema dissipa  u, confor-
mat per àrees de conreus que alimenten ambdós pols.

ACOMODACIÓ DE LES ÀREES DE NOVA CENTRALITAT AL MODEL DE CIU-
TAT COMPACTA I DISPERSA

1. Cosir els edifi cis singulars amb els teixits preexistents amb edifi cis que 
accep  n la mix  citat d’usos.
2. Reequilibrar les funcions urbanes en el conjunt de cada àrea. En les 
noves àrees de centralitat cal incloure totes les ac  vitats (fi ns i tot les 
produc  ves) cercant la millor tecnologia per aconseguir la compa  bilitat
3. Recomposar els i  neraris a peu en la línia exposada de supermançanes. 
El mateix amb el transport públic.
4. L’espai públic ha de preponderar per sobre d’altres opcions, entenent 
que és l’espai públic la caracterís  ca principal de la ciutat.
5. Cal combinar les ac  vitats de proximitat amb les metropolitanes.
6. La mix  citat d’usos i funcions permet que el carrer sigui ocupat i, en 
conseqüència, controlat pels residents la major part del temps.

INDICADORS RELACIONATS LA ORGANITZACIÓ URBANA: LA COMPLEXITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Complexitat i mix  citat d’usos urbans.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Establir la obligatorietat de tenir espais en planta baixa per la implantació d’ac  vitats econòmiques.

INDICADOR 2 SUPERFÍCIE EN PLANTA BAIXA PER A 
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Sobre una malla de referència de 200x200m, el 80% dels locals situats en planta baixa han de ser 
àrees d’entre 50 i 200m2 de super  cie.

Sèrie de super  cies mínimes per a usos relacionats amb ac  vitats (m2 sostre per planta 100m2):
- PB + 2: Super  cie mínima = 90m2.
- PB + 3: Super  cie mínima = 120m2 (en dues plantes)
- PB + 4: Super  cie mínima = 150m2 (en dues plantes)
- PB + 5: Super  cie mínima = 150m2 (en dues plantes)

INDICADORS RELACIONATS LA ORGANITZACIÓ URBANA: LA COMPLEXITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Complexitat i mix  citat d’usos urbans.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Associar a l’espai residencial els serveis de proximitat necessaris per a la vida quo  diana: evitar tei-
xits residencials sense comerç de proximitat, sense possibilitat de llocs de feina de proximitat, sense 
serveis mínims de l’estat del benestar (educació, salut, oci, esport, etc.) .

INDICADOR 3 PERCENTATGE MÍNIM D’ACTIVITATS DE 
PROXIMITAT

Sobre una malla de referència de 200x200m, el 10% del total d’ac  vitats de proximitat ha de ser de 
caràcter quo  dià

* Les ac  vitats econòmiques de proximitat són aquelles d’ús quo  dià, s’engloben dins d’aquesta 
categoria les ac  vitats classifi cades en el sector de l’alimentació, llibres periòdics, productes químics 
i farmacèu  cs. La presència d’aquestes ac  vitats indica que el teixit urbà és especialment apte per 
a ser habitat, que disposa d’equipaments i recursos i serveis necessaris. En cas contrari, les àrees 
urbanes sense ac  vitats de proximitat suposa un elevat nombre de desplaçaments per la realització 
de les tasques diàries i ac  vitats comunes.

INDICADORS RELACIONATS LA ORGANITZACIÓ URBANA: LA COMPLEXITAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC:
Complexitat i mix  citat d’usos urbans.

LÍNIA D’ACTUACIÓ:
Evitar teixits urbans monofuncionals. Reequilibrar les funcions urbanes en el conjunt de l’àrea.

INDICADOR 4 EDIFICACIONS QUE ACULLIN COMPLEXI
TAT URBANA.

ESPAIS D’OPORTUNITAT PER L’AUGMENT DE LA COMPLEXITAT AUGMENT DE LA COMPLEXITAT

EDIFICIS CONNECTORS TRANSFORMACIÓ URBANA AUGMENT DEL NOMBRE DE TROBADES ENTRE DIFERENTS INDIVIDUS

ZONA SIMPLE

LOCALS COMUNITARIS. ORGANITZACIONS
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FERROVIARI
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TRANSFORMACIÓ DE L’AV. PAUL VAILLANT

Observem que la zona de treball es caracterit-
za per la simplicitat: 
La CIUP: residencial universitari
El Chperon Vert: Residencial plurifamiliar.
Gen  lly: Residencial unifamiliar.
On els estudiants es troben amb els estudi-
ants, els veïns amb els veïns...
El que proposo és augmentar el nombre de 
trobades a través de la transformació de l’Av. 
Paul Vaillant i del barri del Chaperon Vert, 
transformacions en que el tractament de les 
plantes baixes i les plantes cobertes és molt 
important .
Tanmateix, les noves edifi cacions proposades 
en base a la connec  vitat, també tenen l’ob-
jec  u de mul  plicar en nombre de trobades.
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