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1. A través d’aquest exercici, s’exploren les oportunitat i possibilitats d’una densifi cació 
vinculat a un màxim aprofi tament dels consums energè  cs d’un teixit suburbà. És ne-
cessari destacar una vegada més que es tracta d’un exercici, i no d’un projecte. El seu 
objec  u és l’es  mació del que podria donar una polí  ca de densifi cació referida a les 
immenses zones de suburbà.
La condició és que la densifi cacio amb la inserció de nous allotjaments i zones d’ac  vi-
tat de pe  tes empreses i comerç de proximitat, en el teixit existent ha d’anar acompa-
nyada d’una reducció global dels consums energè  cs.
El suburbà ocupa una surper  cie molt important a Ile-de-France. Dins del territori de 
50x50km es pot considerar que 37.193 Ha. estan ocupades per aquest  pus d’allot-
jament. Els exercicis següents s’elaboren a par  r de dos illots d’un teixit suburbà de 
densitat mitjana:

Es tracta d’un teixit dominant suburbà que ha d’adaptar-se als nous resultats. Obser-
vem la porositat d’aquest “material”, és a dir, la seva capacitat per conver  r-se en un 
viver de pe  tes empreses, així com els llocs de noves coexistències, amb comerços de 
proximitat. 
És necessari tenir en compte les auto-transformacions segons els diferents  pus de 
suburbans (agrupats o no, períodes d’urbanització, rendes dels habitants) i imaginar 
estratègies d’intervenció.

Considerem tres casos:
- La micro-densifi caciones dispersa dins dels illots. 

- la subs  tució d’una parcel·la més important o d’un illot sencer per
un objecte mul  funcional (equipaments, comerços, ac  vitats…). 

- La densifi cació d’algunes vies més importants en relació a la nova presència d’una 
línia de transport conjuntament potent, com un tramvia. En efecte la inserció de línies 
de tramvia permet una reestructuració en profunditat dels espais públics creuats i fi ns 
i tot dels edifi cis circumdants. 

cas 1
micro-densifi cacions de la parcel·la.

MICRO DENSIFICACIÓ

- la primera hipòtesi és que es pugui augmentar d’un pis cada pavelló. Aquest dret es 
concediria a canvi de millores energè  ques de les construccions existents així com dels 
seus augments.
- La segona hipòtesi és que es pugui densifi car lateralement, consolidant els límits de 
l’illot. D’aquesta manera es poden recuperar en el centre de l’illot espais col·lec  us 
que podrien acollir equipaments de barri (guarderies, terrenys espor  us, asils, etc.). 
- La tercra hipòtesi és que es pugui densifi car lateralement, dins de l’illot, creant un tei-
xit més compacte, però més creuat per alguns passos, al llarg dels quals es disposaria 
dels pe  ts equipaments.

HIPÒTESI 1 HIPÒTESI 2 HIPÒTESI 3

cas 2
una subs  tució d’una parcel·la més important o d’un illot per un objecte mul-

 funcional (equipaments, comerços…)

cas 3
una densifi cació d’algunes vies de serveis més importants en relació a la nova 

presència d’un transport col·lec  u potent, com un tramvia

2. En el cas d’un gran conjunt és necessari imaginar un projecte que surt del seu perímetre, que 
té en compte l’armadura, els espais públics incloses les lloses, els equipaments, els seus parcs 
sovint marginals i sovint percebuts com a elements de separació. En el cas d’estudi presentat 
es tracta de fer creuar el gran conjunt per bandes d’ac  vitats mixtes i d’afegir noves  pologies 
d’hàbitat. Aquestes primeres tempta  ves, seran diferents als grans conjunts dels anys 80, en 
que s’hauran de millorar les prestacions tèrmiques (sovint defectuoses) que freqüentment es 
limiten a les façanes, al peu d’edifi ci i a les caixes d’escala, l’ocasió energè  ca és l’inici d’una 
intervenció més extensa.

L’exercici que segueix explora diferents possibilitats de màxim aprofi tament del consum ener-
gè  c en paral·lel a un lleugera densifi cació dels grans conjunts. Es fa la mateixa hipòtesi que en 
l’exercisi anteriors, és a dir, que la densifi cació i la inserció de nous allotjaments s’acompanyen 
d’una reducció global del consum energè  c.
Els exercicis que es refereixen als grans conjunts posen de manifest que és possible reduir pro-
gressivament el seu consum energè  c per la reestructuració de les existències de l’armadura 
existent: realització un nou sobre dels edifi cis, inserció de nous equipaments i transformació de 
la distribució interna dels allotjaments. És així l’ocasió de millorar les condicions de l’espai habi-
table dels allotjaments existents, i de trobar nous espais privats aprofi tant de les extensions dels 
hivernacles i de la façana doble clima  zada.
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Cas 1
Noves ac  vitats temporals

Cas 2
Noves ac  vitats ESQUEMA DISTRIBUCIÓ D’AIGUA

3. Existeix diferents  pus de zones d’ac  vitats, algunes 
(menys an  gues) sent més u  litzables, com a base per 
al desenvolupament d’un nou caràcter, que uns altres 
més o menys abandonats on es pren
més aviat en consideració la contaminació que serà la 
sor  da de l’estratègia de transformació.
En alguns casos el caràcter amb les ac  vitats pot fer-
se amb ocis i comerços (  pus Bercy, ritmes diürns i 
nocturns) i no amb l’hàbitat.

Amb la fi nalitat d’aconseguir els objec  us energè  cs 
fi xats, prioritat ha de donar-se inicialment a la reduc-
ció de la demanda energè  ca. En efecte, els recursos 
renovables disponibles no bastaran a cobrir la deman-
da energè  ca actual. A més, el potencial d’estalvis 
d’energies és considerable, en par  cular en el sector 
dels edifi cis, que és per si solament responsable més 
de de la meitat de l’energia consumida en Ile de Fran-
ce. I això per mitjà de la renovació.
Per a això, una anàlisi detallada és requerit amb la fi -
nalitat d’iden  fi car d’una banda els edifi cis que pre-
senten les sol·licituds energè  ques més importants i 
d’altra banda les  pologies d’edifi cis que es presten a 
una renovació energè  ca alhora simple i d’alta quali-
tat, oferint així un elevat potencial de *replicabilidad
permetent reduir els costos. Això és especialment 
possible en una part important dels edifi cis col·lec  us 
(i, en par  cular, grans conjunts).

En un segon moment, es contemplarà al desenvolupa-
ment d’un nou sistema de subministrament d’energia 
basat en l’ampliació i la reestructuració de les xarxes 
de calors existents i el desenvolupament de noves xar-
xes de calor proveïdes per fonts d’energies renovables 
o residuals.
Es pretendrà u  litzar prioritàriament els recursos 
energè  cs més propers i on el principi de durabilitat 
en sen  t ampli es  ndrà en compte. (per exemple pel 
que es refereix a la u  lització dels recursos de biomas-
sa a causa del confl icte entre producció energè  ca i 
producció alimentària
Penso que aconseguir els objec  us que es es van fi xar 
relació d’un procés d’una alta complexitat que exi-
gia un plantejament coordinat on els òrgans públics 
 ndran un paper important que jugar. Es tractarà en 

efecte de proporcionar els fonaments d’una infraes-
tructura energè  ca duradora, de la mateixa forma que
determinen per exemple avui els fonaments de les in-
fraestructures de transport. Per a això, correspondrà, 
en par  cular, a tals òrgans adquirir una visió global
de la demanda i els sistemes de subministrament 
energè  cs existents, de fi xar les orientacions i de pro-
porcionar les bases necessàries per al desenvolupa-
ment de projectes per a un millor desenvolupament 
de les sinergies, i amb la fi nalitat de garan  r l’efi càcia i 
la coherència de les mesures adoptades.
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