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1- Connexió en el territori.

El territori s’ha conver  t en el suport de treball.
Amb els límits establerts, he de connectar la 
ciutat amb la ciutat i els espais verds amb els 
espais verds.
Hem d’establir corredors ecològics a través de 
l’aigua i els boscos.
Hem de treballar amb el suport territorial.

2- Evitar riscos d’inundacions i construir un 
medi ambient de més qualitat.

Atenent el territori com a base, com a suport 
de la nova metròpolis del segle XXI, estableixo 
que les àrees pròximes als rius són les més sus-
cep  bles a una transformació més imminent. 
Tant pels riscos d’inundacions, com per la ne-
cessitat de netejar les aigües. La necessitat de 
regenerar les aigües naturalment per sistemes 
auto-netejadors, farà veure un nou  pus de pai-
satge aquà  c al llarg del Sena i els seus afl uents. 
Aquests seran els connectors ecològics princi-
pals.
Tanmateix és important que existeixin altres 
connectors ecològics des del centre cap als bos-
cos.

3. Accessibilitat generalitzada a tothom.

Es pretén crear una mobilitat que sa  sfaci les 
necessitats de la societat sense crear diferènci-
es. La qual cosa vol dir ampliar les oportunitats 
de desplaçament en transport públic als dife-
rents llocs de la regió de París. 
Es proposa una xarxa, el més ortogonal possi-
ble, de tramvia que ampliï la oferta de transport 
públic al territori i facili   la comunicació entre 
tots els ciutadans des de qualsevol punt.
Per altra banda, és important incloure com a 
estratègia principal la integració de les frac-
tures urbanes creades per infraestructures. 
Unes barreres que actualment es troben dins 
del teixit urbà degut al creixement del suburbà 
de París, com és el cas de la A6. L’aparició d’un 
tramvia paraŀlel a aquestes infraestructures ens 
ajudarà a integrar-les en el teixit urbà, degut a 
la transformació conseqüent del teixit urbà per 
la implantació del tramvia.

Es tracta de crear un sistema d’espais lliures 
a mode de places, parcs, jardins... connectats 
tots ells mitjançant passeigs de manera que 
prevalgui el recorregut del vianant sobre el 
del cotxe. La consolidació d’aquests nous sis-
temes requereix la relació de múl  ples con-
nexions o unions verdes entre els diferents 
àmbits de la ciutat i entre els diferents espais 
lliures existents.
Per tant els passeigs seran de gran interès 
metropolità ja que permeten la comunicació 
dels ciutadans entre tots els espais lliures dis-
ponibles i ofereixen una xarxa de verd urbà 
per on el vianant pugui ampliar i escollir el re-
corregut que ell vulgui desenvolupar.
Les unions verdes s’entendran bàsicament 
com a espais arbrats que també podran fer 
funcions de drenatge de les aigües de la ciu-
tat. La con  nuïtat dels recorreguts per a via-
nants i bicicletes serà essencial.
Les unions verdes podran ser simples passeigs 
urbans o podran aproximar-se al concepte de 
corredor ecològic garan  nt les con  nuïtats 
naturals. La reconversió d’aquests espais en 
drenatges vistos de la ciutat permet aprofi tar 
l’aigua de pluja per crear espais humits que 
conver  ran les unions verdes en part del sis-
tema de parcs i en sistema natural per si ma-
teix. 
Els espais públics poden ser la imatge visible 
de la con  nuïtat de la ciutat. La seva compo-
sició pot ser dispersa i fragmentada, conse-
qüència lògica de la diversitat d’elements que 
conté, però també pot ser coherent i con  -
nua, conseqüència directa de les noves idees 
que hem d’establir.

ELS NIVELLSLES CONNEXIONS I L’APROPIACIÓ DELS ESPAIS LLIURES
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IMATGE DE LES CONNEXIONS DEL CHAPERON VERT IMATGE DE LA GRAPA CENTRAL

ESQUEMA DE LA SECCIÓ DE LA GRAPA CENTRALESQUEMA DE LA SECCIÓ DE LA COBERTURA DE LA A6ESQUEMA DE LA TRANSFORMACIÓ DEL CHAPERON VERT

Es proposa treballar en diferents nivells, en tres capes intercon-
nectades:

La capa -1, que és el subsòl. És importnat que, si volem mirar el 
futur, pensem amb el subsòl, on podem establir vies de serveis, 
mobilitat d’alta velocitat, i emmagatzematge de cotxes.
En el nostre cas d’estudi, proposem u  litzar el subsòl per a po-
sar-hi aparcaments, alhora que fent la cobertura de la A6, també 
estem des  nant que una infraestructura que ara ocupa sòl en su-
per  cie, passi a cocupar el subsòl i alhora aconseguim espai lliure 
en super  cie.

La capa 0, que és la super  cie. A la metròpolis del segle XXI aques-
ta capa super  cie, ha de transformar-se i respondre a les neces-
sitats de la nova societat. Sobretot donant prioritat al vianant per 
davant del cotxe. S’ha de treballar la super  cie posant esfoços en 
la supressió de barreres, tant d’edifi cació com d’infraestructures, 
així com també amb les connexions, tant del teixit urbà com dels 
espais naturals i verd urbà.

La capa +1, que és en alçada, cal pensar també en un plànol en 
alçada que estableixi relació amb les demés capes, la idea és que 
les tres capes es  guin connectades. És important tenir en compte 
les cobertes inundables o vegetals, per tal que aquesta connexió 
sigui més efi cient des del punt de vista de la biodiversitat.
En el nostre cas, proposem regenerar les cobertes i façanes del 
Chaperon vert, així com les noves edifi cacions que connexten 
Gen  lly amb París són edifi cis amb mix  citat d’usos i de cobertes 
vegetals i transitables.

Un cop alliberat l’espai públic de cotxes del Chaperon Vert, cal connectar-lo a la xarxa de 
verd urbà proposada, això implicarà canvis en les solucions formals actuals de les edifi ca-
cions:
- Les plantes baixes han de permetre la permeabilitat i accessibilitat a tothom, per aconse-
guir-ho proposem buidar algunes parts de les plantes baixes.
- L’espai públic ha d’anar acompanyat de serveis i ac  vitats necessàries per als ciutadans, 
així que proposem introduir ac  vitat a les plantes baixes que no s’hagin buidat.
- Les edifi cacions han de formar part d’aquesta xarxa de verd urbà i han de ser més efi cients 
energè  cament, així proposem enverdir les façanes i u  litzar les cobertes enjardinades o 
inundables, per a la captació d’energia.

ESTUDI DE LA POSSIBILITAT DE COBRIR L’AUTOPISTA A6


