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SUPERFÍCIE DEDICADA AL VEHICLE PRIVAT OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC

L’economista ecològic Georgescu Roegen no parla explícitament d’aquests conceptes en les 
seves tesis sobre el que ha de ser una comunitat urbana. La seva concepció parteix sem-
pre des de l’origen econòmic que es genera en una societat camperola, la qual treballa el 
seu entorn més immediat per obtenir recursos bàsics necessaris per la supervivència tant 
individual com coŀlec  va. És en l’ins  nt gregari de coopera  visme en el que l’home pot 
arribar a sobreviure i, a més, fent-ho en comunitat relacionant-se amb altres persones que 
comparteixen interessos i necessitats. D’aquí sorgeix la idea de comunitat. Són aquestes 
comunitats més primi  ves les que Roegen defi neix com les creadores de la urbs mateixa i 
que avui dia reconeixem en qualsevol de les grans ciutats. Les hem perdut de vista perquè 
han crescut, però allà on ara són edifi cis abans hi havia el paisatge, el qual era modifi cat 
amb hort, treballat individualment per una família o famílies i tenien la seva llar en un 
centre on la relació donava pas a fenòmens com l’intercanvi de matèria primària o, si vo-
lem ser més formals, el comerç. En aquest punt la urbs, sense la idea de la transformació 
industrial de matèries primes, funciona de manera més o menys compacta, ja que aglu  na 
les llars de les persones que treballen el camp, el qual és fora de l’assentament humà. És 
l’entorn més immediat, però delimitat per unes raons lògiques (i logís  ques) relacionat 
amb una mobilitat poc tecnifi cada. Per tant, tenim un territori delimitat i una comunitat en 
mig d’ell que el treballa. D’aquest territori s’extrauran els recursos per la supervivència de 
la comunitat, la qual cosa ens portarà a un raonament bastant lògic en el que Roegen inci-
deix taxa  vament: aquests recursos són limitats. Tot recurs natural és limitat a una quan  a 
fi xada per la llei natural de la ges  ó del camp i el seu descans per ser fèr  l. D’aquí sorgeix 
el concepte de GRANDÀRIA ÒPTIMA d’una comunitat camperola. Si hi han uns recursos li-
mitats per la supervivència és obvi pensar que hi haurà, en conseqüència ,unes limitacions 
per que aquesta comunitat pugui créixer més del que la regió pot donar. Per això, la urbs 
que descriu Roegen és la que correspon al primer poble o aldea que es sustenta del màxim 
que pot donar el seu territori més immediat. Aquest argument, ens porta a assegurar que 
la comunitat més sostenible, que és la camperola, és la més compacta quan l’assentament 
és un nucli. El debat sobre si el concepte de dispersió existeix en aquest  pus de comunitats 
pot ser ampli, però si pensem en tot el que argumenta Roegen, una comunitat camperola, 
sense grans infraestructures de mobilitat, i dispersa al territori, té més possibilitats de ser 
un sistema individual de famílies que treballen el camp que no una amalgama de correlaci-
ons entre individus que intercanvien recursos i comparteixen interessos comuns.

La conclusió i aplicació dels conceptes que ens dóna Roegen no els podem traslladar , a dia 
d’avui, directament al problema de creixement desmesurat que han pa  t les ciutats amb 
l’eclosió industrial. Però sí podem extreure que la ciutat funciona millor quan és compacta, 
perquè esdevenen fenòmens com l’intercanvi de recursos (a dia d’avui més que produc-
tes d’horta corresponen a recursos d’informació). La ciutat dispersa també existeix i s’ha 
d’analitzar minuciosament per donar la resposta que la orien   cap al món sostenible que 
volem construir. La compacitat, però, ha d’absorbir molts problemes que actualment fan 
a la ciutat insostenible. El seu metabolisme, per tant, ha d’aglu  nar i reprendre els camins 
d’ac  vitats econòmiques locals que Roegen apuntava.

Font: elaboració pròpia a par  r de lectures de Roegen.
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COMPACITAT VS DISPERSIÓ

Els condicionants que imposa la proximitat  sica formal, són d’espacial relle-
vància per tal d’aproximar-nos a objec  us sostenibles.
A. Les solucions formals adoptades en la ciutat compacta, permeten establir 
una separació entre el que és ciutat i el que és camp; cosa que no permet la 
ciutat difusa que es confi gura com un gran suburbi. El transport horitzontal des-
trueix el mosaic d’àrees que podrien tenir un desenvolupament independent.
B. La ciutat mediterrània en els nostres la  tuds ve caracteritzada substan-
cialment per l’espai públic que és el lloc on pren sen  t la vida ciutadana. No 
només pel que fa a la mobilitat, sinó pel que fa a l’oci, mercat, festa...
L’espai públic caracteritzat pel carrer corredor que és el que confi gura el paisat-
ge urbà, s’allarga i s’estén en cadascun dels equipaments públics. El carrer i els 
equipaments conformen una unitat, un mosaic interconnectat.
L’espai públic en la ciutat difusa està compar  mentat podent fer en cada indret 
una funció: autopista té la funció de mobilitat, mercat i comerç han estat des-
plaçats a  les grans super  cies, les urbanitzacions residencials tenen la funció 
de residencial, de manera que una part important de les funcions de l’espai 
públic de la ciutat compacta les cobreixen elles mateixes; bar, club social...
C. En la ciutat compacta es pot pensar en construir en el subsòl. En la ciutat 
difusa no és possible.
D. La resolució dels confl ictes de transport que genera la ciutat difusa, única-
ment es poden abordar augmentant la infraestructura per res  tuir la velocitat 
perduda o per resoldre la saturació de la xarxa. Aquest procés, és el precursor 
de nous assentaments urbans dispersos que s’encarregaran de fer insufi cient 
qualsevol ampliació de la xarxa, perquè desplaçaran el problema de la conges-
 ó i les variables que l’acompanyen (contaminació atmosfèrica, soroll, conta-

minació del paisatge, major consum d’energia i de temps), a super  cies cada 
cop més grans. La proximitat d’usos i funcions urbanes en la ciutat compacta 
permet que el transport públic  ngui la massa crí  ca per mantenir-se i oferir 
un servei regular, còmode i pròxim, i que els moviments en bicicleta creixin 
i els desplaçaments a peu també. En la ciutat compacta, la gran majoria de 

ciutadans té “accés” a la ciutat i poden gaudir-la sense dependre de ningú. Els 
vells, els nens, les persones sense carnet de conduir o cotxe són el 70% dels 
ciutadans, que no tenen autonomia i, per tant, accés a la ciutat quan habiten en 
urbanitzacions disperses; l’accés als serveis els hi facilitarà algú que els desplaci 
amb cotxe.
E. El nombre de contactes potencials per unitat d’energia i temps consumits 
en transport és molt major en la ciutat compacta que en la ciutat difusa. En la 
mateixa proporció, les emissions de contaminants per cada contacte són molt 
menors en la ciutat compacta que en la ciutat dispersa.
F. La separació entre persones amb rendes diferents en la ciutat compacta 
és menor que la que imposa la ciutat difusa. L’espai públic a Barcelona és ocu-
pat per qualsevol ciutadà no importa la seva condició social. Per altra banda, 
la barreja de rendes que es dóna en bona part del teixit construït, suposa un 
altre element substancial de cohesió social i convivència. Les urbanitzacions de 
la ciutat dispersa són ocupades segons la renda, el que provoca una segrega-
ció social que s’amplifi ca amb l’ús quasi exclusiu de l’espai públic pels que són 
residents de la urbanització, considerant “estrany”, que no ciutadà, a qualsevol 
forani que s’interni en ella.

LA CORRECCIÓ DE LA COMPACITAT

La tendència actual de produir ciutat (diverses ciutats, en tots els con  nents, 
ens ho assenyalen) no s’acaba amb l’ocupació dispersa del territori sinó que 
(seguint el mateix model) con  nua amb el creixement en altura d’àrees més o 
menys centrals, àrees que s’ompliran eminentment d’ac  vitats terciàries, fora-
gitant en alguns casos als habitants residents. Aquests districtes de negocis són 
els que controlen el desenvolupament i l’esdevenir d’àmplies àrees del territori.
Les proporcions entre edifi cació i espai públic que en resulten, es decanten cap 
a la primera, trencant els equilibris de la vida ciutadana, que són aquells relaci-
onats amb la qualitat urbana i la qualitat de vida. 
Per tant, la idea de la compacitat cal regular-la i corregir-la, ja que en excés pot 
generar més disfuncions que solucions, almenys, des de la lògica de la soste-

nibilitat. Però, quines són les regles per corregir la compacitat? i, quins són els 
punts d’equilibri i el fonament teòric per abordar-la?
La vida ciutadana, la que es desenvolupa en l’espai públic, presenta pels habi-
tants d’una urbs una dicotomia bàsica, similar a la vida personal d’ells mateixos. 
En efecte, la vida d’un individu és en essència dues coses: vida interior i relació. 
La vida ciutadana també és, per una banda, interacció i comunicació, és a dir, 
relació i, per l’altra, tranquil·litat, silenci, relax i contacte amb la natura, és a dir, 
isolament. 
La relació entre espai edifi cat i espai verd en moltes ciutats compactes com 
Barcelona està massa decantada cap a l’edifi cació, la qual cosa suposa un dèfi -
cit d’una de les parts de la vida ciutadana que es tradueix en un augment de la 
pressió urbana que té conseqüències de diversa natura per la ciutat i pel terri-
tori (per exemple, la proliferació de segones residències).
La compacitat dels diferents teixits urbans, refl ecteix a les clares el dèfi cit de 
verd, sobretot del verd d’ús quo  dià que és el que es troba a menys de 200 
metres del lloc de residència.
Per altra banda, els vehicles privats, sigui per moure’s, sigui per aparcar o sigui 
per realitzar les funcions de càrrega i descàrrega, ocupen entre el 65% i el 70% 
del total de l’espai públic. 
Per tant, l’especulació encarregant-se d’anar reduint (subs  tuint verd per edi-
fi cació) els espais de relació amb el verd i la tranquil·litat i el cotxe inundant la 
major part de l’espai urbà, han constrenyit els usos i funcions de l’espai públic. 
La ciutat va coixa d’una de les seves cames i res  tuir-li en part l’equilibri és un 
dels objec  us que ha de contemplar el model de ciutat futur. La res  tució, en 
part, de l’equilibri relació-isolament, només pot venir repensant l’ús que se’n fa 
de la super  cie i el subsòl de la ciutat.

Font: Capítol Compacitat de Agenda 21. Barcelona, ciutat mediterrània, 
Salvador Rueda

Atlas urbanís  c sobre el périphérique de Paris. TAP F, qp 2011 ETSAV. Grup M: Gerard Fernandez, Adrei Mihalache, Jordi Mitjans.
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ROEGEN SALVADOR RUEDA

CARRETERES PRIMÀRIES I SECUNDÀRIES

Font: IAURIF

RECORREGUT DEL TRANSPORT PÚBLIC

Font: IAURIF

És l’única xarxa que disposa alhora radials i circumvaŀlacions en l’aglome-
ració parisenca. S’explica en Ile-de-France, 854 Km de carrils ràpids i 9.900 
Km de carreteres nacionals i departamentals o sigui al voltant de 120 Km ². 
En la unitat urbana les carreteres primàries representen una super  cie de 
prop d’un 5% de super  cie total.

Nombrosos projectes estan actualment en curs d’estudi o en construcció
(SNCF, RATP) per intentar respondre a l’absència de connexions circulars:
La prolongació Eole a l’Oest, la circumvaŀlació fèrria de mitja corona i els 
pols d’intercanvis que han d’estructurar-se (Sant Dennis, Noisy el SEC…).
La durada mitjana al dia passada en els transports és de 80 minuts i la dis-
tància mitjana recorreguda al dia de 16,5 Km.
Els transports comuns representen un 30% dels desplaçaments totes les 
maneres de transport.
El predomini de París intra Murs és evident encara: 
Els desplaçaments en transport públic a París representen un 64% del trà-
fi c, que és un 60% entre París i el Suburbi mentre que solament el 16% 
entre suburbis.

projectes

Metros
RER
Tramvies
Trens nacionals

Autopista

Carretera nacional

Gen  lly disposa d’un espai lliure desordenat 
i degradat degut al seu mal ús, sobretot al 
Chaperon Verd, on trobem una gran super  -
cie d’espai lliure públic, que s’u  litza de gran 
aparcament comunitari pels veïns del sector, 
impedint l’ús adequat d’aquests espais. Tan-
mateix no estan connectats a la xarxa urbana 
del territori, establint un sistema indepen-
dent i exclusiu, la qual cosa fa que no sigui un 
espai de servei pel resta de ciutadans.

Els nous sistemes verds es construeixen des 
de la idea de recuperar les connexions per-
dudes, però també es construeixen sobre la 
base de cadascun dels nous espais lliures que 
es poden establir. Aquests nous espais lliu-
res, no poden ser dissenyats exclusivament 
des del programa local que els fa possibles, 
sinó que han de recollir i assumir el rol que 
els correspon dins d’un suposat sistema ide-
al. Aquests espais lliures podran formar part 
d’una successió d’espais que trac  n d’establir 
alguna connexió o podran ser imprescindibles 
per recuperar algun indret natural degradat. 
Aquests nous parcs també podran vincular-se 
als sistemes naturals potencials que encara es 
trobaran en el lloc, o als nous sistemes natu-
rals que es podran establir per fer emergir els 
valors ecològics anteriorment anuŀlats.

88 - Hospital European - Georges 
Pompidou

Orlibus - Aeroport d’orly

T3 - Pont du Garigliano - Porte d’Ivry

57 - Porte Bagnolet - Louis Ganne


