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Roegen és objecte d’estudi per aquest projecte pel 
que proposa que deu ser la ciutat. La seva obra: “1965. 
Aspectes ins  tucionals en les Comunitats Camperoles: 
Una mirada crí  ca” enuncia algunes de les causes del 
problemes actuals de la ciutat. Principalment, Roe-
gen està preocupat per la situació de la degradació de 
les ECONOMIES CAMPEROLES. La seva intenció és la 
d’analitzar aquestes comunitats , atorgant-los-hi el va-
lor de CATEGORIA SOCIAL dins l’estudi de l’economia, 
cosa que no havien fet encara fi ns aleshores les polí-
 ques basades en economies clàssiques. El seu anà-

lisi el divideix en diferents capítols que van generant 
un discurs que conclou en com afrontar el problema. 
Nosaltres només ens basarem en enunciar-los perquè 
ens interessa deixar clars quins són els punts claus i 
per què tenen tant a veure amb la Metròpoli actual:

1. La comunitat camperola com a CATEGORIA SO-
CIAL
2. L’assentament camperol i la seva FORMA.
3. La seva naturalesa de COMUNITAT INDIVISIBLE.
4. L’ins  nt gregari de COOPERACIÓ
5. El seu creixement i GRANDÀRIA ÒPTIMA.
6. La propietat individual del seu sòl i el seu ús 
MANCOMUNAT.
7. La GESTIÓ del seu SÒL.
8. Les seves TRADICIONS RACIONALS.
9. L’AUSTERITAT.
10. La seva visió d’IGUALTAT.
11. La manera d’entendre la GRANDÀRIA FAMILIAR.
12. Els seus COMPORTAMENTS.
13. La seva DESCONFIANÇA cap a la CIUTAT.

IDEES I DEFINICIÓ:
El nostre projecte tracta d’aplicar al projecte de Ciu-
tat els conceptes teòrics que emmarquen la ciutat en 
LA REGIÓ, i és des d’aquesta d’on podem obtenir les 

respostes per caminar cap a la ciutat del futur, sent 
sostenibles. A con  nuació enunciem a grans trets els 
conceptes que Roegen aporta a la nostra lectura de la 
ciutat i, en conseqüència, a la nostra manera d’inter-
venir a nivell local.

LA GRANDÀRIA ÒPTIMA:
Roegen explica que les Comunitats Camperoles re-
gulen la seva grandària com a comunitat segons els 
recursos que la mateixa terra els hi pot donar. Quan 
la demografi a creix, la població sobrant ha d’emigrar 
i generar una altra Comunitat en un altre lloc, on la 
terra sigui adient per proporcionar els recursos per so-
breviure.

Roegen, a més, apunta que les ciutats actuals no són 
altra cosa que el resultat del creixement d’una comu-
nitat camperoles desmesurat per l’explosió de la èpo-
ca industrial.

Si traslladem aquest concepte a qualsevol ciutat del 
món actual veuríem que d’una manera o d’altre això 
és així i que el creixement més o menys desmesurat 
afecta directament en la obtenció de recursos i, en 
conseqüència, a que no existeixi un sistema sosteni-
ble, causa principal de la crisi que vivim actualment.

De la refl exió que se’n deriva del concepte de GRAN-
DÀRIA ÒPTIMA, creiem que podem extreure una ma-
nera d’entendre la ciutat com un organisme que pot 
comportar-se com una suma de comunitats que treba-
llin en l’obtenció de recursos locals. Això ho proposem 
mitjançant un estudi acurat de la ciutat i de canviar el 
concepte d’ESPAI PÚBLIC, el qual haurà de recuperar 
ac  vitats lligades a la obtenció de recursos i genera-
ció de treball pel manteniment de la Comunitat, això 
sí, sempre respectant el GRANDÀRIA ÒPTIMA, ja que 
par  m de la premissa de que la ciutat ha crescut molt 
més del que és SOSTENIBLE.

NOM: Nicolas Georgescu-Roegen

PROFESSIÓ: Matemà  c, estadista i economista.

DATA
NAIXEMENT I MORT: 1906,Romania/ 1994 USA

GRANS OBRES:
“Llei d’entropia i el procés econòmic” CITA:

CITA:
“Potser el des   de l’ésser humà sigui una vida breu, 
més fèr  l, excitant i extravagant; enlloc d’una vida llar-
ga, vegeta  va i monòtona”.

Topografi a.
La ciutat és rela  vament plana. La ele-
vació més baixa és de 35m sobre el ni-
vell del mar i la més alta de l’àrea ur-
bana està a 195m, i es troba al bosc de 
Montmorency a 19,5km al nord-est del 
centre de la ciutat.
Paris té diversos turons prominents, el 
més alt de tots és Montmatre de 130m.

Els turons de París

 - Montmatre: 130m
 - Belleville: 128m
 - Menilmontant:108m
 - Bu  es-Chaumont:80m
 - Passy: 71m
 - Chaillot: 67m
 - Montparnasse: 66m
 - Bu  e-aux-Cailles: 62m
 - Montagne Sainte-Geneviève: 61m

Els rius infl uencien fortament la topografi a de París, de fet es creu que molts del 
turons de París foren formats com a resultat dels meandres anteriors al riu de la 
xàvega, que ara se separen en gran part per mantenir la seva estabilitat.

El riu Sena va ser la primera muralla de la ciutat de Paris. I els seus habitants con-
reaven els terrenys més pròxims a la ciutat.
Temps després, amb el creixement de la ciutat, es va començar a u  litzar un sis-
tema anul•lar a par  r de la generació de canals ar  fi cials. I així s’anaven defi nint 
els anells que circumdaven la ciutat.

Aquests canals recorrien tot el perímetre al voltant de la muralla provocant una 
interrupció amb el territori que quedava salvada amb connexions puntuals. 
La ciutat va anar creixent i colonitzant els terrenys agrícoles i forestals del territori 
immediat.

Al cap dels anys es va anar conformant la perifèria de la capital amb pe  tes po-
blacions dedicades al proveïment d’alimentació de la ciutat a par  r dels conreus.
Més tard els pobles van créixer fi ns que s’annexaren a la ciutat. La reunió d’aquests 
assentaments amb la capital va generar el que avui coneixem com a Banlieue- 
périphérique parisienne-

L’agricultura necessària per proveir la ciutat va desaparèixer amb el creixement degut a 
la revolució industrial del s.XIX. 
Quan es van centralitzar les grans fàbriques a les grans ciutats i va provocar el des-
poblament dels camps, una població que va anar a les grans ciutats, de manera que 
aquestes van créixer desmesuradament i es van abandonar els pobles rurals.

Idea de descentralització econòmica com a integra-
ció camp-ciutat.

Kropotkin posa en dubte la geografi a del capitalisme, 
cri  ca la separació entre els anglesos, encarregats de 
la producció i manufacturers, i consumidors d’aquests 
productes, fonamentalment de Rússia. Els països ma-
nufacturers canvien els seus productes per blat rus, 
quan aquests no tenen possibilitat de menjar a causa 
dels impostos, etc.
Alhora que els camps anglesos s’estan despoblant i 
molts estan abandonats. Per tant, també exis  a un de-
sequilibri entre les zones riques, urbanes, i les zones 
pobres, del camp.

           CAMP                                  CIUTAT
    (Agricultura)                             (Indústria)
 
A l’actualitat trobem aquests mateixos problemes.
El que planteja Kropotkin, és que en aquells anys, fi -
nals del segle XIX, comença a incrementar-se la indús-
tria a aquests països, que fi ns ara només podien inter-
canviar el blat, per tant, ja no podran comprar els seus 
productes a preus tant avantatjosos, obligant en mol-
tes ocasions a haver de produir el blat en el seu propi 
territori, ja que no el podran comprar a Rússia. Això 
provoca que la agricultura torni a aquests camps aban-
donats i hi hagi un moviment de la ciutat cap al camp, 
generant el desplaçament de la indústria al camp i la 
ruralització de les ciutats.
Auto-proveïment dels productes que es consumeixen. 
Tot això explica la descentralització econòmica com a 
integració camp-ciutat.

Industrialització agrària                             Ruralització
Al camp                                                            A la ciutat

• Re-equilibri del territori
• Combinació del treball manual i inteŀlectual en 
el mateix individu.
“Campos, fábricas y talleres”
El llibre profunditza amb la descentralització de la in-
dústria, els desequilibris entre el camp i la ciutat i ad-
voca per l’auto-proveïment de cada país, però sobre-
tot que les indústries es descentralitzin i es desplacin 
al camp creant regions agro-industrials.

Què fem amb la ciutat?
• Els buits que deixen les indústries que s’han des-
plaçat al camp seran ocupats per horts urbans que 
se’n ocuparan els ciutadans.
• La fi gura de les hortes periurbanes, hortes tre-
ballades intensivament a les portes de la ciutat, que 
serà l’encarregada de l’auto-proveïment. Aquesta hor-
ta intensifi ca la relació camp-ciutat i permet a l’home 
treballar a l’horta i combinar aquesta feina amb una 
altra a la ciutat, un treball manual, en front d’un tre-
ball inteŀlectual, la fi gura de l’obrer agricultor.
• Els habitatges i tot el que hi ha a la ciutat serà pa-
trimoni acumulat, per tant, a tothom pertany perquè 
no pertany a ningú. Ha de ser un habitatge lliure, no 
ges  onada per l’estat.
• La ciutat com a màxim exponent d’una socialit-
zació dels serveis, que respon a una tendència de cre-
ació d’equipaments i infraestructures públiques.
La ciutat de Kropotkin parteix del consum i no de la 
producció. L’objec  u és aproximar el consum i la pro-
ducció  sicament i això genera una nova geografi a.

NOM: Piotr Alekséievitx Kropotkin

PROFESSIÓ: Geògraf i polí  c anarquista.

DATA
NAIXEMENT I MORT: Moscú el 1842, Dimitrov el 8 de 
febrer de 1921

GRANS OBRES:
“Palabras de un rebelde” (1885), “La conquista del 
pan” (1892), la seva autobiografi a “Memorias de un 
revolucionario” (1899), “El apoyo mutuo” (1904) y 
“Campos, fábricas y talleres” (1899).

CITA:
“Después de haber dividido el trabajo, integrar: tal es 
la marcha seguida por toda la naturaleza”.

Assentaments fora del límit administra  u de Pa-
rís.

Muralla Adolphe Thiers.
Barrera militar que engloba les viles més properes 
però que exclou la resta d’assentaments. Es basa 
en el mateix límit administra  u actual de París.

Muralla en desús. Assentaments iŀlegals en zona 
de servitud militar.

Inici del Projecte: Banda d’habitatges de baix cost 
(HBM) i de instaŀlacions socials.

Expropiació de la zona.

Boulevard urbà (Habitatges de baix cost + equipa-
ments + zones verdes + Périphérique).

El projecte de Louis Bonnier (1924) proposa el desglossa-
ment de l’anell en dues bandes: una d’habitatges acompa-
nyats d’instal•lacions socials més un cinturó “d’espais lliu-
res” a l’àrea ocupada per la zona.

Assentaments que són la 
prolongació natural dels 
límits administra  us que 
moltes vegades no coinci-
deixen  amb la demografi a 
ni la economia.

En el “Disposi  u Bulevard” (1943) es proposa col•locar una 
connexió ràpida entre l’autopista Nord, Est, sud i Oest, res-
tant terreny al presumptament ocupat per la zona d’espais 
lliures.

El 1953 es detecta una necessitat d’equipaments, zones 
verdes i una via urbana de connexió. Per solucionar això 
es posa una cinta, que conté espais verds, equipaments i la 
pròpia via, que actuaran com a connectors entre la capital 
i la perifèria. 
La comissió de planifi cació de la regió de París (CARP), pre-
sidida per Bernard Lafay divideix la cinta en 7 zones que 
assigna a 7 arquitectes per que donin solució a cada tram.

L’anell perifèric no és el resultat 
d’un projecte sinó d’una super-
posició de lògiques i estratègies, 
de vegades contradictòries. La 
voluntat de connexió a gran es-
cala (circumval•lació) entra en 
contradicció amb la connexió

PROJECTES REALITZATS DESENVOLUPAMENTVARIACIÓ DE LA SECCIÓ DE L’ANELL


