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Índex de preguntes

— Per què no anem caminant per la ciutat?

— Per què comprem al centre comercial i no anem a la botiga de la 
cantonada?

— Per què dins de casa passem fred a l’estiu i calor a l’hivern?

— Per què utilitzem la mateixa aigua per a tot?

— Cal que hi hagi maduixes tot l’any?

— Per què mengem taronges d’Àfrica del Sud?

— Com es diu el nostre veí?

— Per què anem tan lluny de vacances?

— Què és avorrir-se?

— Per què correm per agafar el metro si n’hi ha un cada sis minuts?

— Per què al barri no hi ha botigues?

— Cal que sempre fem ús del cotxe?

— Per què puc arribar a Madrid en el mateix temps que a la meva feina?

— És imprescindible que les cases tinguin jardí?

— Per què hi ha regadius a zones amb poca aigua?

— No hauria de ser la natura una herència de la qual aprendre?

— Pot l’espècie humana extingir-se com ha succeït amb altres espècies?

— La globalització té lleis globals?

— Què és millor: l’eficàcia del subministrament energètic o repensar les 
necessitats que tenim?

— Què és la Terra? És el planeta Terra finit en el temps?

— Urbanitzar un territori, com afecta la seva estructura natural?

— Com hauria de ser una població que no agredís el medi natural que 
l’acull?

— Què passaria si tothom tingués el nivell de vida del primer món?

— Quines actuacions són necessàries a escala local-global per interactuar  
amb el medi?

— Què són les vacances? Pots fer vacances a la teva ciutat?  
Per què necessitem una “ciutat de vacances”?

— Com hauríem de repensar la mobilitat per generar menys residus?

— Com hauria de ser una ciutat repensada des de l’escala humana?

— Es pot extreure aigua subterrània sense conseqüències?

— Respecten el medi ambient els actuals sistemes de producció?

— Per què se segueixen despoblant les zones rurals?

— Què és més sostenible, allargar la vida d’un edifici o la construcció  
d’un de nou amb tecnologies més eficaces?

— Per què cada cop hi ha menys pagesos?

— La Terra ens pertany o som nosaltres els qui li pertanyem?

— Podem intervenir gestionant el buit?

— Què és paisatge?

— És el temps una situació mental?
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L’ecologia és la paraula que descriu la ciència que estudia l’”oikos”, que en grec vol dir “casa”. 
Per tant, és la ciència dels ecosistemes i dels ambients on viuen els éssers vius. L’arquitectura, 
per altra banda, és la tècnica i l’art de construir les cases i els nostres espais per a viure. 
L’encontre entre ambdues disciplines és inevitable, per definició i per concepte, per bé que no 
sempre ha estat així.

Com molt bé ens descriu la Teresa Batlle, la complexitat dels nostres temps ens porta a buscar 
noves respostes als desequilibris i al model insostenible imperant. Les nostres ciutats són 
l’hàbitat principal de les persones i de la Humanitat en conjunt, i ho seran cada cop més. I a 
les ciutats és a on també es lliura la batalla principal del consum d’energia i matèries primeres, 
uns recursos cada cop més finits. 

El diàleg entre l’ecologia i l’arquitectura és, per tant, més necessari que mai. L’equilibri natura- 
arquitectura és un estat desitjable per a tots nosaltres i per al nostre planeta. 

Amb aquest treball i la publicació que teniu a les mans, un producte fet amb tota la intenció, 
una alta motivació i el bon fer dels autors, dels estudiants i del Col•legi d’Arquitectes, i amb el 
suport de la Fundació CatalunyaCaixa, esperem que haguem posat una peça més per assegurar 
aquest equilibri indefugible. 

Miquel Rafa
Director de Territori i Medi Ambient, Fundació CatalunyaCaixa

La Pedrera, març 2012

Com hauria de ser una ciutat repensada des de l’escala humana?

És possible un equilibri entre natura 
i arquitectura?

“Vers un nou equilibri natural” és, com el seu títol indica, un treball en procés. En tots els sentits. 

Ha estat un projecte en moviment pel territori, per la xarxa territorial del COAC –en aquesta 
ocasió, a les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida– impulsat pel compromís 
actiu i creatiu dels companys de l’Agrupació Col·legial Arquitectura i Sostenibilitat, els AuS.

Com tot bon projecte, “Vers un nou equilibri natural” ha estat un projecte complex, rigorós i 
intel·ligent en el mètode, amb un format complet i ambiciós fet de tallers, exposicions i debats.

Complex, d’entrada, perquè el projecte ha incorporat una multiplicitat de visions (economia, 
art, biologia, enginyeria, geografia) al costat de l’urbanisme i l’arquitectura. I perquè ha 
comptat amb moltes altres aportacions, a més de les del COAC i la Fundació Territori i 
Paisatge. 

Els quatre elements bàsics de la natura –l’aigua (Tarragona), el foc (Lleida), l’aire (Barcelona) 
i la terra (Girona)– han estat els eixos naturals d’un mètode que comença amb la recerca i 
l’avaluació, continua amb l’anàlisi i la reflexió, i arriba fins a la proposta.

Els tallers i els debats han servit per avançar en el replantejament de la relació amb el medi feta 
des de l’activitat pròpia de l’arquitecte: el projecte d’intervenció. L’exposició ha anat més enllà, 
fonamentada en una acció, un procés interactiu entre la mirada genèrica del material proposat 
i la mirada personal dels visitants, mitjançades per les experiències dels tallers previs. Aquesta 
mostra, dissenyada per l’arquitecte Toni Gironès, ha merescut el reconeixement d’un premi 
FAD 2007 ex aequo en la categoria d’Intervencions Efímeres.

I ara arriba aquesta publicació que teniu a les mans. Recull tot aquest treball de mesos, no 
amb la intenció de tancar i desar, sinó amb el propòsit de fixar i d’obrir. Fixar els resultats de 
l’avaluació i la reflexió. I obrir les propostes al món, per seguir-les enriquint i, sobretot, per 
portar-les a la pràctica “vers un nou equilibri natural”.

Jordi Ludevid i Anglada
Degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya del 2006 al 2010

Barcelona, gener del 2009

Què passaria si tothom tingués el nivell de vida del primer món?

El protagonisme dels arquitectes 
en aquest nou paradigma
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Pocs conceptes permeten tantes possibilitats d’enfocament com el de límit. Creixem aprenent 
a respectar els límits que ens fixen els qui ens eduquen i, sovint, madurem superant barreres 
que ens limitaven. Els límits poden provocar por, respecte o ràbia, però també poden ser reptes 
que s’han de superar. Cal utilitzar la intel·ligència i la intuïció per distingir quins són els límits 
que hem de superar i els límits que cal respectar. El filòsof Eugenio Trias ha bastit el seu corpus 
filosòfic a partir de l’estudi de l’ésser del límit.

Els científics del món de l’ecologia, de la termodinàmica i de la biologia evolutiva indiquen 
que, molt probablement, estem vivint amb uns límits equivocats. La relació del nostre sistema 
productiu amb la naturalesa no és correcta perquè no és eficient. D’una banda, ultrapassem 
certs límits pel que fa a l’extracció de recursos i a la producció de residus, i, de l’altra, ens 
quedem enrere en el possible aprofitament del sol, de la brisa o de l’aigua de pluja. La idea 
predominant de progrés dels darrers 150 anys es fonamentava en què no hi havia límits al 
creixement. La recent crisi financera demostra que els economistes de la línia ortodoxa que 
predicaven no posar límits al mercat anaven errats. Calen límits. Cal posar els límits que 
l’economia ecològica ens indica. I aquests límits són els de l’escassetat de certs recursos físics 
dels quals disposem i l’excés en la producció de residus de tota mena que llencem al nostre 
entorn.

Nosaltres, arquitectes, amb les eines d’anàlisi que ens són pròpies –la reflexió del projecte 
arquitectònic i el planejament urbanístic– podem arribar a conèixer els límits que la naturalesa 
ens marca. Aquests límits no són una fina barrera que no es pot sobrepassar sense patir les 
conseqüències immediates, no és com el mur de Berlín ni com la barana del balcó d’un setè 
pis; són límits amples, com els limes, les fronteres en temps dels romans; franges de territori 
habitades que es podien moure en un sentit, ampliant-se amb els nous territoris conquerits, o 
en l’altre, retrocedint davant l’empenta dels pobles del nord, els “bàrbars”. 

Els quatre elements de la naturalesa ens donen pistes molt clares de per on haurem d’anar. 
Sabem que l’energia del sol és l’únic element que ens arriba sense límits i, per tant, fóra bo 
aprofitar-lo al màxim, cosa que no fem. L’element foc, el sol, és un dels que defineix el confort, 
com hem vist en un dels tallers. Però, l’aprofitem tant com podríem?

És ben conegut que la matèria, en les seves tres formes: sòlida, la terra; líquida, l’aigua; i 
gasosa, l’aire, és limitada i, per tant, no en podem disposar de tota la que voldríem. En el 
cas de l’aire i l’aigua, potser no som prou conscients que sempre fem servir la mateixa. A la 
biosfera, els cicles de l’aire i l’aigua es tanquen i sempre tornem a rebre l’aire o l’aigua que 
hem respirat o que hem begut i utilitzat abans. Ens convé, doncs, aprofitar-la i, sobretot, no 
potinejar-la. 

L’aire no ens faltarà, però, si l’omplim de substàncies tòxiques, les respirarem també al cap 
de poc temps. El problema és que molts dels contaminants no es veuen i no som conscients 
que ens perjudiquen; i no cal triar entre què és pitjor: si la fumera fosca que surt del tub 
d’escapament d’un camió o les invisibles emissions de CO2. A la llarga, tot retorna i ens pot 
perjudicar. La ràfega molesta d’aire calent d’alguns establiments que ens clava una bafarada a la 
cara a ple estiu quan anem per la vorera n’és un exemple.

Tenim també un límit pel que fa als recursos i els residus de l’aigua. Els habitants de Barcelona 
ens hem adonat de sobte que l’aigua ens pot faltar i, per tant, que cal limitar-ne el consum. 
Tanmateix, si l’aigua que utilitzem l’hem de tornar a beure després d’un llarg cicle, com més 
neta la tornem, més eficients serem. Al taller vam tenir l’ocasió de veure un clar exemple de la 
saviesa tradicional en la gestió d’un bé escàs. 

La terra ens subministra recursos renovables que sabem que es reproduiran si en tenim cura 
i d’altres no renovables, que sabem que s’acabaran en un període de temps determinat. 
Comencem a tenir indicis també que cal posar límits a l’ocupació de terres i a la transformació 
d’usos. La pèrdua de terrenys de conreu en favor d’altres usos fa que cada cop s’hagi d’anar 
més lluny a buscar els productes alimentaris de les grans ciutats. El seu creixent metabolisme 
incrementa la ja perillosa entropia del seu entorn. També es va treballar el tema en un 
emplaçament complex.

En resum, malgrat tot, la sàvia naturalesa continua donant-nos pautes i lliçons per saber què 
fer i com actuar en la nostra difícil, complexa i engrescadora relació amb ella. Observem-la, 
entenguem-la, estimem-la i gaudim-la, de ben segur que en traurem sempre profit i, així, 
assolirem aquest nou equilibri natural que tant necessitem.

Toni Solanas
President Agrupació AuS CoAC

Barcelona, octubre del 2008

Pot l’espècie humana extingir-se com ha succeït amb altres espècies?

Com positivar la nostra nova consciència  
dels límits?
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6.  El jardí de Lynx Edicions, a Bellaterra. Ramon Masacort Amigó i Josep del 
Hoyo, editors d’un tractat d’ocells i mamífers del món, ens van encarregar un 
jardí per als ocells, amb plantacions, menjadors, abeuradors i caixes niu. El jardí 
és bonic i extremadament viu.

7.  Otros Territorios i AuS. Al llibre Otros Territorios, que em va permetre conèixer 
Teresa Batlle i Felip Pich-Aguilera, surten fragments del discurs del cabdill indi 
Seattle i referències al falcó pelegrí com a indicador de qualitat de les ciutats. 
I després va venir AuS, un dinàmic col·lectiu d’arquitectes que va fer possible 
l’exposició “Vers un nou equilibri natural”, divertida i didàctica, volàtil i ignífuga.

8.  Enric Ruiz-Geli. Em va meravellar amb el seu pavelló a l’Expo de Saragossa, 
refrigerant gràcies a la sal.

9.  Jean-François Noblet. L’estiu del 2007 vaig conèixer el naturalista francès de 
l’Isère, Jean-François Noblet, i em va captivar el seu llibre La Nature sous son toit, 
ple de solucions per fer el màxim de viva la casa i els seus voltants. Preciós de 
veritat.

I les 4 reflexions.

Com hauria de ser una població que no agredís el medi 
natural que l’acull?

A. La situació geogràfica. Cal meditar molt l’orientació de les façanes. Els vents 
dominants, juntament amb la propietat física de l’enlairament de l’aire calent de 
l’interior de les cases.

B. L’aigua. El poder termoregulador i refrescant de l’aigua és una font, mai més 
ben dit, de possibles solucions d’estalvi energètic i de confort.

C. La vegetació. Sempre dic que si a les botigues venguessin unes ombrel·les 
automàtiques, que a la primavera despleguessin automàticament milers 
de petites superfícies de bonic color verd, que fessin ombra i refresquessin 
l’ambient ,i en canvi, a l’hivern caiguessin i deixessin passar l’escalfor i la llum, 
hi hauria bufetades per adquirir-les. Els arbres fan això i molt més, i no són prou 
apreciats ni utilitzats en les solucions arquitectòniques.

D. Els ocells i altra fauna. Cada dia estic més convençut que el grau de civilització 
dels humans es mesura per com tracten les espècies animals i vegetals.

l’aire - l’aigua - el foc - la terra

Jordi Sargatal

naturalista, ha estat 
director del Parc 
Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà i de la 
Fundació Territori i 
Paisatge

Barcelona, 
novembre del 2009

L’arquitectura ben integrada a la natura, en equilibri, sempre m’ha atret. 
Intentaré explicar el perquè i què he fet en aquest sentit. Però he de confessar 
que ha estat la bona amiga Teresa Batlle la qui ha possibilitat que us escrigui 
aquestes ratlles, gens acadèmiques, però molt sentides i viscudes.

Els 9 impactes.

No hauria de ser la natura una herència de la qual 
aprendre?

1.  Arquitectura anónima. Descobrir aquest llibre, a finals del 1985, va 
provocar l’inici del meu interès per les solucions naturals dins l’arquitectura. 
A la introducció, l’autor, John S. Taylor, diu: “Els arquitectes anònims de 
la Història, davant l’escassetat de recursos, van haver de desenvolupar per 
necessitat formes arquitectòniques naturals molt pràctiques i econòmiques, 
més arrelades en principis lògics que en modes o capricis passatgers”. Bona 
reflexió.

2.  El Cortalet. Centre d’Informació dels Aiguamolls. Empordà. El 1986, 
amb l’arquitecte i amic Manel Alemany i Masgrau, vam aconseguir que 
al Cortalet es tinguessin en compte els paràmetres bàsics de l’arquitectura 
bioclimàtica i d’integració amb el medi. Va funcionar!

3.  L’observatori Senillosa, al parc dels Aiguamolls. Miós Nadal i Joan Escribà, 
arquitectes. L’antic propietari, Manuel de Senillosa Cros, a finals del 1960, 
havia construït unes torres per assecar arròs que van ser abandonades als 
anys seixanta. Reconec que me’n vaig enamorar i vaig començar a defensar 
la seva reutilització, com a fantàstic observatori de nius d’òlibes.

4.  Planes de Son. Quico Rius, arquitecte. A finals del 1997, el llavors director 
de l’Obra Social de Caixa Catalunya, Joaquim Llach, va defensar la 
construcció, als Pirineus, d’un Centre de Natura. Un edifici integrat en el 
paisatge, el màxim d’eficient energèticament. És un bon lloc de seducció 
ambiental.

5.  Els ocells de la Pedrera. L’any 2000, el llavors president de Caixa Catalunya, 
Antoni Serra Ramoneda, ens va demanar organitzar el 75è aniversari de 
Caixa Catalunya. Amb Miquel Rafa i Marga Viza. Així, l’octubre del 2001, 
La Pedrera va aparèixer amb 150 escultures de l’escultor Sergi Ricart, d’una 
gran varietat d’ocells, com si es tractés d’un gran penya-segat.
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“Vers un nou equilibri natural” sorgeix d’una preocupació compartida entre 
l’Agrupació AuS (Arquitectura i Sostenibilitat) i la Fundació Territori i 
Paisatge per cercar nous camins que ajudin a retrobar una nova relació entre 
arquitectura i natura.

L’origen de “Vers un nou equilibri natural” és un projecte del 2005 en el 
qual es proposava una exposició per al 2006 on mostrar, qüestionar i debatre 
noves propostes lligades a la tan urgent sostenibilitat.

L’any 2005, l’Obra Social de Caixa Catalunya va aprovar uns recursos 
i uns terminis que AuS havia de saber gestionar, amb el compromís de 
sostenibilitat que li era adient per realitzar l’exposició-provocació-acció 
que havia d’itinerar el 2006. No hi havia massa recursos i eren moltes les 
idees que volíem transmetre. Dins d’aquest marc, va sorgir la idea d’una 
col·laboració entre la Universitat i els Col·legis d’Arquitectes. La feina 
havia de desenvolupar-se amb la col·laboració d’estudiants, professors i 
professionals. 

Quatre tallers d’estiu, organitzats als mesos de juliol, agost i setembre del 
2005, que es desenvolupaven a les quatre províncies catalanes, van donar 
contingut a una exposició en la qual els quatre elements bàsics de la natura,  
L’AIRE, L’AIGUA, LA TERRA i EL FOC, havien de trobar el seu 
complementari en l’arquitectura, entenent arquitectura com a responsable de  
l’ordenació del territori i de l’edificació.

Cal que hi hagi maduixes tot l’any?

Barcelona, des de l’Escola del Vallès, va treballar L’AIRE i el va lligar 
directament amb la CONTAMINACIÓ. Per tant, professors i estudiants van 
analitzar, testant des del rigor de dos casos concrets a Cabrera i Masquefa, 
la influència que els nostres sistemes actuals de creixement exerceixen en la 
qualitat de l’aire.

Tarragona, des de la demarcació de Tarragona del COAC, i des de l’Escola 
d’Arquitectura de Reus de la Universitat Rovira i Virgili, va treballar 

vers un nou equilibri natural,
un projecte en comú de l’Associació Arquitectura 
i Sostenibilitat del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya i l’Obra Social de Caixa Catalunya

Teresa Batlle

arquitecta, membre d’AuS.
Coordinadora de “Vers un 
nou equilibri natural”

Barcelona, 
novembre del 2008

Taller de Tarragona

L’AIGUA i va fer una anàlisi a peu de terreny de com tradicionalment es 
gestionaven els RECURSOS. Concretament van estudiar dues mines d’aigua 
a Riudoms i la manera com aquestes influïen en el paisatge, l’assentament 
urbà i el territori. 

Lleida, des de la demarcació del COAC de Lleida, va treballar EL FOC i, per 
tant, el CONFORT, identificant els microclimes generats des de la cultura 
agrària, aprenent d’aquests i incorporant-los a la vida urbana sense haver 
d’empènyer-los cap a la perifèria.

Girona, des de la demarcació del COAC de Girona i l’Ajuntament de 
Calonge, va treballar LA TERRA, el sòl, el TERRITORI pròpiament dit. 
Van fer un estudi de qualificació i reordenació d’una àrea de Calonge des 
de visions supramunicipals que superessin, doncs, els límits administratius i 
poguessin aportar noves maneres d’intervenir en el territori, posant l’accent 
en la sostenibilitat.



16 Vers un nou equilibri natural / Introducció 17  Vers un nou equilibri natural / Introducció

ÍndexÍndex

Són moments de canvi i el canvi ens produeix interrogants que hem d’anar 
analitzant, desgranant i centrant. També ens fa treballar molts cops a cegues. 
L’error no vol dir en aquests moments que ens estem equivocant, vol dir que 
encara hem de centrar, posar nous interrogants i ajustar les nostres propostes. 
La densitat, la mobilitat, l’espai urbà, l’espai agrícola, el cicle tancat 
d’utilització dels nostres recursos i tots aquells aspectes tractats en els quatre 
tallers són centrals en aquest nou paradigma. 

És hora de començar a pensar el nostre territori urbanitzat des d’una major 
integració amb la natura i deixar de veure l’espai verd com a espai per visitar, 
on passejar-hi, cultivar-hi, etc.; i l’espai urbà com simplement un lloc on 
habitar, treballar, produir, etc.; a Europa ja no podem diferenciar l’espai-
natura de l’espai-ciutat: el territori és un tot, la nostra activitat urbana afecta 
directament els nostres espais naturals, el deteriorament dels espais verds 
agreuja els problemes de les nostres ciutats.

La tendència majoritària de l’home a abandonar el món agrícola i 
agrupar-se a les ciutats ens ha allunyat del coneixement quasi innat del 
comportament de la natura, dels seus ritmes, dels seus perills i de les seves 
grans aportacions. En l’actualitat, necessitem la natura, però no en som del 
tot conscients, necessitem els seus recursos i el seu bon o mal ús afecta la 
totalitat planetària. 

Per què dins de casa passem fred a l’estiu i calor  
a l’hivern?

La feina, d’una gran complexitat, es va desenvolupar amb una senzillesa 
difícil de creure, amb la mateixa fluïdesa amb la qual transcorre el 
comportament de la natura. Els quatre equips, en les quatre capitals de 
província, responsables cadascun d’un tema, eren clau i complementaris; la 
confiança, el coneixement i la capacitat de cadascun d’ells mai no es va posar 
en dubte.

L’exposició va sintetitzar la feina feta, una exposició que volia ser provocació 
i acció al mateix temps. Una exposició que va itinerar, i que té la intenció 
de seguir itinerant, que va ser objecte d’uns debats intensíssims i que ara 
reflectim en una publicació.

Portem així quatre anys treballant. En algun moment ha sorgit el dubte 
de si les reflexions treballades el 2005 encara eren vigents i, certament, els 
interogants de com actuar en el territori per avançar cap a una nova manera 
més sostenible d’entendre el creixement encara estan sobre la taula, els canvis 
són lents, les inèrcies, tant de vida com d’acció, són difícils d’introduir, la 
sostenibilitat ens posa nous interrogants: de legislació, de planificació i, fins  
i tot, d’estratègia política. La sostenibilitat, com ja s’ha dit molt, ens fa mirar 
les nostres actuacions professionals i de vida des de visions globals i visions 
locals. Ja no ens valen els coneixements especialitzats si aquests no tenen una 
mirada des de la globalitat.

Quines actuacions són necessàries a escala  
local-global per interactuar amb el medi? 

Taller de Barcelona Taller de Lleida
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La distància que l’actual activitat humana estableix entre els cicles naturals, 
unida a la forta especialització –professional i territorial– està fent molt 
difícil comprendre quin és el problema quan se’ns parla de canvi climàtic, de 
l’esgotament dels nostres recursos, de sostenibilitat. 

Durant la taula rodona organitzada a Tarragona amb motiu del taller-
exposició-debat “L’aigua. Els recursos. Llegint el passat” Enric Tello va 
afirmar: “El que hem de fer és tornar a aquella vella saviesa a través del 
coneixement científic, a través del coneixement expert, a través d’una 
organització del territori, a través de filtres culturals contemporanis i 
tecnologies contemporànies que siguin capaces de reaprendre els elements 
d’aquella vella saviesa... Per preservar territoris que funcionin, el millor és 
crear ciutats que formin sistemes”. 

Jordi Sargatal, en el diàleg organitzat al Col·legi d’Arquitectes de Girona amb 
motiu del taller “La terra. El territori. Cercant preguntes” ens va plantejar el 
següent: “Hem d’oblidar-nos d’aquest concepte de protecció: ni fa ni deixa 
fer, una de les coses que hem d’admetre és l’ús per nosaltres. Per tant, hem 
d’aconseguir aquest equilibri, hem d’intentar fer que els paisatges que creem 
siguin com més integrats millor. Un TGV, encara que sembli agressiu, és una 
necessitat que, estudiada des del paisatge, pot preservar i revaloritzar un espai 
del territori”.

Durant l’acció-exposició-reflexió “El foc. El confort. Pautes del futur”  
celebrada a Lleida, on l’horta ha tingut històricament un protagonisme i 

ha estat qüestionada per les noves necessitats de creixement, així com per 
l’actual dificultat econòmica de l’agricultura, una de les convidades a la 
taula rodona, Esther Fanlo, ens va posar les qüestions següents: “Actualment 
estan en crisi les possibilitats que ens ofereix el planejament; el creixement 
de les ciutats s’està fent excessivament ràpid, no hi ha possibilitats de seguir 
el procés d’estudi requerit. Actualment el creixement va per davant del 
planejament; l’actual capacitat d’intervenció, la capacitat tecnològica és 
tan gran que fa difícil aprendre històricament del creixement urbà. Hem 
d’integrar el territori amb funcions urbanes o territorials, hem de construir 
la ciutat sense destruir l’horta. Com construir un parc agrícola? L’agricultura 
no ha d’estar únicament pensada per exportar pomes a Europa, hem de saber 
viure de les produccions pròpies, poder viure de la terra. Ara que comencem 
a ser conscients de la natura, què passa amb el camp agrícola?”. 

David Pont, ponent del debat organitzat a Barcelona titulat “L’aire.  
La contaminació. Mirant l’invisible”, va comentar que “els sistemes urbans 
concentren cada vegada més la població del món, i cada vegada estem més 
dissociats i artificialitzats. Cada vegada més i més, tenim una dissociació 
cultural entre els ecosistemes de suport i el nostre dia a dia i, per tant, la 
petjada ecològica ens posa sobre la realitat i ens fa vincular les activitats 
que fem durant el dia amb l’impacte ambiental com a persones o com 
a societat. Per tant, ens dóna un valor de dependència ecològica i una 
informació sobre la nostra dependència”.

Per últim, més enllà de la provocació-acció-reflexió que presentem en aquesta 
publicació, voldria donar les gràcies sincerament a Jordi Sargatal. Sense la 
seva total confiança i interès no estaríem aquí. Gràcies a Coque Claret  
i a Felip Pich-Aguilera, amb els quals vam rematar la idea, sostenible, de com 
generar uns continguts tan complexos amb els recursos de què disposàvem. 
Gràcies als directors de cada taller que en aquest llibre us expliquen la seva 
feina; gràcies a Albert Cuchí, qui va ser capaç de donar solidesa i rigor a tots 
els debats; a Toni Gironès, el qual ha donat forma a l’exposició i al llibre; 
gràcies a les Escoles d’Arquitectura del Vallès i de Reus i a les seus col·legials 
que han fet possible treballar i debatre la feina realitzada a “Vers un nou 
equilibri natural” i, sobretot, gràcies a Toni Solanas, qui ha fet possible AuS 
i, per tant, un equip consolidat i energètic capaç de coordinar-se i no deixar 
d’impulsar i desenvolupar l’arquitectura lligada a la sostenibilitat.

Taller de Girona
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l’exposició

L’exposició-acció “Vers un nou equilibri natural” s’estructura a partir dels 
quatre elements que integren la natura: aire, aigua, terra i foc, i té com a 
objectiu provocar la reflexió del visitant en un espai confortable generat a 
partir de matèria acumulada en constant moviment, com una analogia de 
les actituds de malbaratament permanent de matèria i generació de residus, 
propis de la nostra societat.

Es planteja un sistema d’exposicions basat en una acció entesa com un procés 
interactiu entre mirades diferents: la genèrica del material proposat i la 
personal de cada visitant.

Toni Gironès

arquitecte, membre d’AuS
projecte exposicions

Barcelona, 
maig del 2006 

L’exposició-acció estructurada a partir dels quatre elements fonamentals 
(aire, aigua, terra i foc) té una part activa (de denúncia) en la qual la constant 
acumulació de matèria i el territori caòtic i desestructurat que se’n deriva 
preparen el visitant per a una situació reflexiva, a partir de les conclusions 
generades en quatre tallers desenvolupats a les quatre demarcacions del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya al llarg de l’any 2005.

Respecten el medi ambient els actuals sistemes de 
producció?



22 Vers un nou equilibri natural / Introducció 23  Vers un nou equilibri natural / Introducció

ÍndexÍndex

Exposicions de Tarragona, Lleida i Girona

L’exposició-acció és entesa com un espai en transformació constant, on 
l’acceleració del temps i les alteracions dels cicles naturals conviden a una reflexió 
en la qual es contraposen la interpretació, l’ús i la manipulació de la natura 
per part de l’home amb altres opcions en què d’altres sinergies i complicitats 
vers els recursos naturals aposten per una resincronització dels temps.

Aturar-se i reflexionar en un espai confortable que t’acull dins un paisatge 
generat a partir de matèria acumulada (paper) en moviment constant i 
permanent...

El paper A4 rebregat com a unitat de treball envaeix i omple tot l’espai... a 
les parets, una xarxa de pescadors el conté... a terra, un mar de papers ens 
arriba als genolls... a l’entrada, una impressora llença pautadament fulls 
blancs, buits de contingut però amb una clara informació: el temps passa... 
aire, aigua, terra i foc... quatre elements enmig d’un entorn caòtic on el 
paper s’estria, s’estructura..., apareix la tipografia... ens aturem i rebem la 
informació en quatre espais de reflexió. La llum natural i les seves variacions 
passen enmig de les fulles dels arbres, a través dels fulls de paper... parlen  
amb l’ordre i el desordre, amb els pilars de Gaudí i acaronen un cel mar de 
Jujol...

Exposició a Barcelona
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els debats

Els tallers que s’han realitzat a les quatre demarcacions del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya suposen bàsicament una recerca, una 
aproximació cap a un replantejament de la relació amb el medi feta des de 
l’activitat pròpia de l’arquitecte: el projecte d’intervenció.

Podem intervenir gestionant el buit?

Els tallers suposaven la presentació de l’agrupació del Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya dels arquitectes per a la sostenibilitat, mitjançant una activitat 
que, partint de la tasca habitual i pròpia de l’arquitecte, mostrés la necessitat 
de fer-ne una reconsideració des del plantejament de la sostenibilitat com a 
exigència social ineludible i que creiem fortament vinculada al nostre exercici 
professional i al sector de l’edificació per al qual treballem.

Com a corol·lari d’aquesta aproximació –i a banda del resultat que s’expressa 
de forma sensible en l’Exposició / Acció “Vers un nou equilibri natural”–, 
van quedar plantejades unes qüestions que vam voler compartir amb 
especialistes d’altres àrees i sobre les quals pretenem obtenir orientació per 
actuar en el futur.

Per aconseguir-ho –i coincidint amb la inauguració de l’exposició a les 
quatre seus col·legials que van participar als tallers– es van organitzar quatre 
xerrades, debats que pretenien abordar aquestes qüestions des de l’experiència 
que cada taller ha produït, aprofitant-ne el desenvolupament com a motiu 
per plantejar-les, i amb un format en el qual s’encetés un debat amb persones 
que ens poden donar una opinió sobre la qüestió o les qüestions que els 
tallers havien plantejat. 

Els debats es van plantejar, doncs, sobre un seguit de qüestions sortides dels 
tallers i que van ser les següents:

A Barcelona  

Aire: mirant l’invisible
El taller de l’aire va treballar l’avaluació –en termes d’emissions de CO2– 
de maneres de viure veïnes però ben diferents, per tal de determinar-ne la 
sostenibilitat. Cal, doncs, per apropar-nos a un nou equilibri natural, mirar 
coses noves i, en aquest cas, invisibles. 

Albert Cuchí

arquitecte, membre d’AuS
coordinador dels debats

Barcelona, 
novembre del 2008

Podem fer-ho? Tenim les eines? Són vàlids els principis rectors de la nostra 
actuació com a arquitectes?  Hem de canviar-los? I, fins a quin punt? Fins a 
on hem de refer el nostre pensament i la nostra activitat per assolir-ho? 

Què passaria si tothom tingués el nivell de vida del 
primer món?

A més dels responsables del taller i del moderador, van participar en el debat:
David Pont, Ivan Muñiz i Oriol Nel·lo.

A Tarragona

Aigua: llegint el passat
El taller de l’aigua va estudiar la conformació del territori des de la gestió 
tradicional dels recursos. Ha conegut la capacitat de la tradició per 
produir paisatge des de la gestió sostenibilista dels recursos i, des d’aquest 
coneixement, es pregunta: 

Quin és el valor de la tradició? És una contraproposta? És una opció vàlida?
No podem tornar al passat però, té la tradició lliçons cabdals que hem 
d’aprendre? Hem de recuperar tècniques, coneixements o bé actituds del 
passat que siguin un capital per a la sostenibilitat? 

Què és millor: l’eficàcia del subministrament energètic 
o repensar les necessitats que tenim?

A més del moderador –que era també el responsable del taller– hi va 
participar Enric Tello.

A Lleida     

Foc: pautes del futur
El taller del foc es va trobar discutint les preexistències sobre el territori com 
una dada ineludible en qualsevol intervenció. Aquest fet és natural ja que, 
quan intervenim en un lloc, ho fem amb estructures que sovint sobreviuen en 
el temps i sobre l’espai als objectius o els plantejaments que les generen. 
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Si és així, quina legalitat té la intervenció si perdurarà més que la validesa 
de les seves motivacions? Quines condicions cal establir perquè les nostres 
accions siguin acceptables per al futur? Què conservar, què transformar i  
en quin sentit?

A més del moderador i del responsable del taller, a la taula hi havia Esther 
Fanlo i Josep Maria Escribà. 

A Girona

Terra: cercant preguntes
Al taller de la terra es va arribar a plantejar l’oportunitat d’actuar sobre el lloc 
proposat amb el programa previst, i es va preguntar si aquesta opció era la 
correcta des d’un punt de vista sostenibilista. Sovint, l’encàrrec, la pregunta 
que se li fa a l’arquitecte no té sentit quan cal respondre-la des de  
la sostenibilitat. 

És l’àmbit del projecte d’arquitectura l’adequat? I el projecte d’urbanisme? 
Són adequades les nostres escales de treball? Ho és el plantejament dels tipus 
de problemes que resolem? Es pot donar la resposta adient des del marc 
actual de la feina de l’arquitecte?

Els convidats a la taula eren Jordi Sargatal i Josep Maria Vilanova.

Els quatre debats van comptar amb la participació d’experts d’altres àrees 
diferents de l’arquitectura per tal que les preguntes guanyessin amplitud i ens 
fossin retornades a l’escala pertinent. Vam tenir amb nosaltres ambientòlegs, 
biòlegs, economistes, gestors, pagesos, urbanistes, etc. Cada debat s’iniciava 
amb la presentació del taller per part del responsable –cosa que s’ha obviat a 
les transcripcions atès que ja consta en altres parts de la publicació– i, sobre 
aquesta explicació, el moderador encetava el debat demanant l’opinió dels 
experts convocats.

Tot i que el format previst era el mateix per als quatre debats, tots van 
resultar ben diferents. En algun cas, com a Lleida, el debat es va sortir de la 
taula i va generar un creuament d’opinions i arguments amb el públic, on 
la participació va ser amplíssima. En un altre cas, com és el de Tarragona, la 
taula va quedar reduïda a dos components sense que això, però, minvés la 
qualitat del resultat respecte a les altres xerrades.

A Girona, la taula va prendre un caire més formal i es va acostar als temes 
més professionals de l’urbanisme, malgrat la presència de Jordi Sargatal, però 
finalment es van dir coses que transcendien el marc professional per plantejar 
qüestions a les quals cal donar plantejaments i enfocaments socialment molt 
més amplis. En contrast, a Barcelona –que va ser on va tenir lloc el primer 
debat– la participació d’economistes i ambientalistes, així com la intervenció 
d’Oriol Nel·lo, va donar un marc molt més general al debat.  

Dins de la diversitat de temes tractats i dels diferents punts de vista aportats 
pels participants, hi ha algunes coincidències en els resultats, de les quals jo 
en destacaria una que crec molt rellevant: l’escala del territori, l’escala del 
paisatge com l’escala amb la qual cal plantejar el debat.

Encara que el taller de Barcelona era una anàlisi de dues urbanitzacions 
concretes, que el de Tarragona s’acostava a un espai productiu i que el de 
Lleida i el de Girona eren intervencions arquitectòniques, en els quatre 
debats es va instal·lar de manera natural l’escala territorial, l’escala del 
paisatge, com el marc dels arguments del debat. Es va superar, així, l’escala de 
l’edificació i l’escala urbana.  

Què és paisatge?

I, naturalment, això no és casual i, per a mi, és potser la conclusió transversal 
més interessant dels debats: la sostenibilitat ha de ser abordada des d’una 
escala en la qual els arquitectes –com és el cas de moltes altres professions– 
hi tenim una presència, però que no és ocupada de forma manifesta per la 
nostra responsabilitat professional. Un àmbit que cal compartir amb altres 
professionals que aporten punts de vista diferents però amb qui hem de 
desenvolupar la nostra aportació vers una societat més sostenible. Vers un 
nou equilibri natural.



B A R C E L O N A
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TALLER D’ARQUITECTURA

ACCIÓ - EXPOSICIÓ - ITINERÀNCIES

dates_ juliol del 2005-febrer del 2006  lloc_ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès  direcció_ 
Daniel Calatayud I Coque Claret  professorat_ Daniel Calatayud I Coque Claret  alumnes_ David Balbás I 
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Bertomeu I Arnau Vidal I Héctor González I María Olazabal I Daniel Durán I Xavier Díaz I Daniel Calatayud I 
Nelia Román I Xavier Robledo I Víctor Lacima I Toti Obiols I Alex Ranoarivony I Rubén Rodríguez I Laura Baiges
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1.1 taller barcelona - aire: 
la contaminació 

Durant tres setmanes, amb un grup d’alumnes de l’ETSAV vam portar a 
terme un intens treball centrat en l’anàlisi de la petjada ecològica de dos 
municipis de baixa densitat. Els resultats complets del taller es van poder 
veure a la sala de l’Obra Social de Caixa Catalunya entre el 9 de maig i el 
9 de juny del 2006 a la Pedrera de Caixa Catalunya, juntament amb tres 
treballs addicionals duts a terme per altres arquitectes: un per a Tarragona, 
un altre per a Lleida i encara un altre per a Girona.

1  Objecte de recerca 

L’objectiu del taller ha estat mesurar el metabolisme del model urbà de dos 
universos de consumidors –uns 11.000 individus en total– mitjançant una 
metodologia elaborada en treballs anteriors. El metabolisme es quantifica en 
petjada ecològica o hectàrees d’absorció de CO2. El fet de conèixer el cost 
ecològic del metabolisme urbà permet valorar estratègies d’ecoeficiència en 
l’habitatge i el transport.

2  Metodologia

S’ha comparat el metabolisme urbà de dos sectors del suburbi dispers de 
Barcelona amb una densitat similar. La primera mostra, el municipi de 
Cabrera de Mar, es troba al Baix Maresme, i la segona, el municipi de 
Masquefa, a l’eix del Llobregat. El taller s’inscriu així en la tradició de l’estudi 
morfogènic de les ciutats; tanmateix, adopta una òptica ecològica que permet 
llegir la ciutat com el resultat d’una apropiació de cicles biogeoquímics. 
Per a això, es calculen tres indicadors de metabolisme urbà consolidats 
internacionalment: emissions de CO2, petjada ecològica i material flow 
account. Aquesta metodologia permet relacionar els costos ecològics i 
l’economia domèstica, podent comparar escenaris alternatius i detectar les 
bosses urbanes mes sensibles a l’alteració de diferents variables.

3  Hipòtesi

En el món de la planificació urbana s’ha consolidat la idea que la dispersió 
urbana té un cost en termes de sostenibilitat ambiental, per la qual cosa 
es dedueix que una de les solucions a la manca de sostenibilitat del nostre 
estil de vida és la planificació de ciutats compactes. Si això fos així, un 
planejament compacte reduiria les emissions de CO2, cosa que permetria 
complir els compromisos adquirits per l’estat en signar el Protocol de Kyoto. 

Ja que creiem que el fenomen és més complex,1 l’estudi explora diferents 
condicionants del valor de la petjada corresponent a la forma urbana.

Urbanitzar un territori, com afecta la seva 
estructura natural?

Construcció d’una base de dades

A partir de bases de dades municipals s’han mesurat les variables flux  
i estoc del metabolisme urbà (dinàmiques demogràfiques, habitatge, despesa 
energètica, subministrament d’aigua potable i enquesta de mobilitat obligada 
de l’IDESCAT i l’ATM) i, a més, s’han realitzat 200 enquestes personals per 
tal de completar la base de dades.2 

Petjada ecològica de l’habitatge 

Mitjançant un treball de camp es va classificar l’estoc d’habitatges –edifici 
per edifici– de tots dos municipis. Amb l’ús d’un sistema de fitxes per a 
cada tipologia (sota un sistema constructiu estàndard) es comptabilitza el 
temps de projecte i desmunts, el contingut energètic associat a l’extracció, 
el transport i la producció del component, el transport del component 
fins a l’obra, el temps d’assemblatge, el temps i l’energia associada a la 
reconstrucció de l’edifici, el consum per tipologia d’energia en calefacció, 
electrodomèstics i il·luminació, i cicle de l’aigua –habitatge i jardí. Amb 
aquesta informació és possible aproximar el valor de la petjada de l’estoc 
d’habitatges. 

Finalment, es comparen els resultats obtinguts per als dos municipis. Per 
obtenir valors expressats com a flux anual, tal com se solen presentar per 
poder sumar-los a d’altres serveis del capital natural, s’ha dividit el valor de la 
petjada per 50, el període útil estimat per als habitatges.

1 Si l’única variable fos la densitat, la comparació de ciutats de densitats similars s’hauria d’expressar en una 
petjada urbana similar. No obstant això, la petjada urbana dels ecobarris de Freiburg, amb densitats una mica 
inferiors als de la nostra mostra, té una magnitud de 2,6 t CO2*h.*any, dos terços menor que l’obtinguda en 
aquest treball.

2 En les enquestes es pregunta pel motiu de la decisió de residència, membres de la unitat familiar, perfil 
professional, tipus de residència, tipus de tinença, preferències en la tinença, mobilitat obligada expressada en 
modalitat i km, mobilitat de compra en km, mobilitat no obligada expressada en modalitat i km, consums en 
calefacció, aigua i llum i gas en €, costos hipotecaris en percentatge sobre la renda familiar, grau de coneixement 
sobre mesures d’estalvi i eficiència energètica.

Daniel Calatayud

Arquitecte.

Barcelona, 
octubre del 2008
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Petjada ecològica de la mobilitat

Creuant les enquestes de l’ATM amb les nostres pròpies enquestes, és 
possible mesurar la despesa energètica en Gj de la mobilitat obligada, de 
compres i d’oci, per modalitat de transport i destinació. Finalment, es calcula 
la petjada associada a la mobilitat per habitant i es comparen els resultats 
obtinguts en ambdós municipis.

Per què comprem al centre comercial i no anem a la 
botiga de la cantonada?

Petjada ecològica del model urbà 

La petjada ecològica del model urbà és el resultat d’agregar les emissions de 
CO2 de l’habitatge i la mobilitat –assolint un valor d’11,3 t CO2*h.*any 
a Cabrera i d’11,7 t CO2*h.*any a Masquefa– i de convertir-les en unitats 
de superfície. D’aquí sorgeixen dos valors possibles. El primer és el resultat 
d’aplicar una capacitat forestal d’absorció de 7,5 tones per hectàrea, el valor 
que utilitzen Rees i Wackernagel, suposant que el CO2 emès és absorbit per 
la superfície forestal del planeta amb independència del lloc d’emissió. Si el 
que es pretén és obtenir un resultat llegible en termes de capacitat d’absorció 
de la massa forestal autòctona, assignant-li una funció d’embornal, aleshores, 
atesa la menor capacitat d’absorció del bosc mediterrani, cal emprar un 
factor de conversió de 2 tones per hectàrea. Aquest és el valor finalment 
utilitzat en aquest estudi.

L’Okologist Institut avalua el metabolisme urbà d’ecobarris a la UE. Un 
ecobarri aconsegueix reduir la petjada fins a unes 4 t CO2 *h.*any, inclosa 
la mobilitat obligada i no obligada (la meitat de la petjada és mobilitat no 
obligada). Les emissions de CO2 en els dos municipis considerats és d’11 t 
CO2 *h.*any. La diferència s’explica per sis factors: a) utilització de materials 
renovables en la construcció, b) reciclatge d’estoc obsolet, c) combinació 
energètica de l’electricitat, d) eficiència energètica dels edificis, e) producció de 
calor en centrals de districte de biomassa i f ) una mobilitat col·lectiva del 45%.
 

4  Escenaris

El Pla Català de l’Energia estima que les emissions de CO2 catalanes 
s’haurien de reduir en 1,3 t de CO2 per habitant. Aquest és el valor que 
permetria complir amb els objectius de Kyoto.3 S’han proposat diferents 
escenaris extrems per poder assolir aquest objectiu.

Escenari 1. Fonts d’energia renovables

Reducció d’emissions mitjançant energia primària obtinguda a partir de 
fonts renovables (eòlica, fotovoltaica, biocombustible, geotèrmica). En tots 
els casos, s’hauria d’utilitzar una gran part de la superfície del municipi per 
generar l’energia necessària.

3 És interessant subratllar que l’esforç que se li demana al model urbà és menor que en el Pla Nacional 
d’Emissions.
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Estoc habitatge

La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.

Masquefa

Cabrera

Escenari 2. Transport públic

Amb la creació de pàrquings dissuasius i amb la segregació de vies per a 
autobusos, s’hauria d’aconseguir que un 60% de la mobilitat total es portés a 
terme mitjançant el transport públic.

Com es diu el nostre veí?

Escenari 3. Tècniques de construcció i cicle de la matèria.

Es plantegen 2 estratègies possibles: a) allargar el cicle de vida de l’edifici perquè 
duri 100 anys, i b) utilitzar sistemes constructius de baixa petjada.

Escenari 4. Densificació

Es pot duplicar la densitat dels habitatges de diferents maneres: a) compartir 
habitatges, b) dividir habitatges, c) ajuntar habitatges.   
Només un còctel de mesures adaptat a cada situació permetria assolir l’esforç 
assignat al model urbà per tal de complir amb el Pla Català de l’Energia. 

Quines actuacions són necessàries a escala local-
global per interactuar amb el medi?

5  Conclusions

La dispersió urbana no es pot abordar d’una manera simplista. La concatenació 
de factors que menen a la ciutat dispersa i l’amplitud d’efectes que genera 
indiquen la conveniència d’estudiar el fenomen a partir de diferents 
enfocaments que convergeixin en un marc d’anàlisi transversal, sense perdre 
en el camí el rigor de les disciplines que poden contribuir al seu estudi. En el 
cas de la Regió Metropolitana de Barcelona, existeix un cert consens sobre la 
gravetat del problema recolzat en treballs aplicats que han aportat possibles 
causes, efectes i solucions. Fins i tot reconeixent la qualitat dels treballs duts 
a terme fins al moment, en el futur seria aconsellable la formació de grups 
transversals. D’aquesta manera, seria possible saltar per sobre de les rígides 
fronteres que hem construït per protegir i contenir el nostre àmbit d’estudi, i 
a partir d’aquí, plantejar noves maneres d’abordar el fenomen en tota la seva 
amplitud. Necessitem conèixer fins a quin punt és insostenible la nostra manera 
d’utilitzar l’espai urbà per aplicar aquesta informació al disseny de polítiques 
que ajudin a reduir l’impacte de les nostres ciutats sobre el planeta. Els treballs 
on es relaciona l’estructura urbana amb la petjada ecològica de l’habitatge i el 
transport poden aportar noves dades i arguments que enriqueixin el discurs. 
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Tipologies edificatòries

La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.

Habitatge

Tipologies edificatòries

Masquefa

Consum d’energia per persones

Masquefa Cabrera

Cabrera

Mobilitat comparada

Masquefa

Cabrera

  Obligada

La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.
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La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.

Petjada urbana - Masquefa Petjada urbana - Cabrera

La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.
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Petjada dels habitants de Cabrera per tipologies

La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.
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La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.
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Petjada ecològica de 8 habitatges

Sistemes constructius

Contingut energèticLocalització

La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.

E2. “envà”

E2. “13 esglaons”

Densitats - estratègies de densificació

La informació  ha estat desenvolupada i entregada pels tallers d’estiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès.
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En els debats que  farem al llarg de totes les itineràncies i que iniciem a 
Barcelona, tractem d’explorar quina havia de ser la nova manera de fer vers la 
sostenibilitat, per poder plantejar-nos la nostra pròpia feina i proposar-la a la 
resta de la professió i a la resta d’arquitectes.

Es tracta de fer bé les preguntes; així doncs de cada taller ha sortit una 
pregunta i en els diferents debats veurem si les aconseguim encadenar perquè 
tinguin un fil lògic. El què els debats pretenen fer és traslladar aquesta 
pregunta, aquest neguit que ens hem anat trobant en cadascun dels tallers, a 
gent de fora de l’arquitectura que ens pugui ajudar a plantejar bé la pregunta. 

El que es va debatre, que té un títol tan evident com “L’aire, mirant 
l’invisible”, és que estem començant a tenir en compte un element, el diòxid 
de carboni, que està amb nosaltres tot i que no el veiem. I així sorgeix una 
de les preguntes: amb el que estem mesurant, quines eines noves necessitem 
per enfrontar-nos ara a aquesta nova demanda de sostenibilitat? Ara resulta 
que tot allò que havíem après a mesurar (densitats, gent per m2) no funciona 
i són altres instruments els que ens han de permetre una altra percepció, o la 
percepció de la realitat adequada per enfrontar-se amb aquests temes.

És per això que vam convidar David Pont, llicenciat en Ciències Ambientals, 
enginyer tècnic d’Obres Públiques i postgrau en Arquitectura i Medi 
Ambient. Treballa en una consultora ambiental de prestigi, com és 
Minuartia, des de fa 10 anys. Ha col·laborat, durant molt de temps, en 
projectes de plans d’accions locals a la sostenibilitat, en temes de l’Agenda 
21, aquest tipus de planificació estratègica que va començar a remoure 
aquest tipus de coses, i, bàsicament, en càlculs de sistemes d’indicadors de 
sostenibilitat. De fet, ha treballat en comarques, territoris del País Basc, 
Catalunya, Navarra, La Rioja, etc. i és un dels pioners del càlcul d’aquestes 
coses noves que han sortit, com la petjada ecològica, i ha treballat molt en 
aquest camp.
 
Les preguntes a David Pont són òbvies: què és això de la petjada ecològica? 
Què és tot això de les emissions de CO2? Què té a veure amb nosaltres? Per 
què hem d’analitzar el territori amb aquests instruments? Per què ho hem de 
mesurar així?

Amb relació als interrogants plantejats, respecte dels instruments de mesura, 
precisament el fet de començar a treballar nosaltres amb la petjada ecològica 
des d’un punt de vista de la planificació sostenible, l’escala local, l’urbanisme, 

1.2  debat barcelona - aire: mirant 
l´invisible
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o l’ordenació del territori respon a la pregunta “aquest tipus de planejament 
és més sostenible que l’altre o és aquest model sostenible directament?”.

La paraula sostenibilitat ha estat àmpliament utilitzada i banalitzada, i un 
dels problemes que tenim amb el concepte és la seva incommensurabilitat, 
la dificultat de dir “això és sostenible o no” o “això és o no és més sostenible 
que una altra cosa”. Els economistes, quan han de dir si estem progressant 
econòmicament, tenen tota una bateria d’indicadors, d’índexs agregats als 
quals tots ja hi estem acostumats, com ara el PIB, que tothom coneix, i que 
gaudeixen, a més, d’un reconeixement institucional. 

Quan parlem de sostenibilitat, ens trobem que ens diuen que aquest model 
és més sostenible que aquell altre, i llavors els consultors o els acadèmics 
traiem la nostra bateria d’indicadors de sostenibilitat –des del punt de vista 
de consum d’aigua, o des del punt de vista de consum de residus, podem 
arribar a treure una bateria de 50 indicadors– i diguem que no és una bona 
entrada per intentar integrar aquest eix de sostenibilitat en la planificació, 
que no és una bona manera d’integrar la sostenibilitat en les decisions 
polítiques, en les disciplines com ara l’urbanisme que potser fins no fa gaire 
no han hagut d’afrontar el repte de la sostenibilitat. I encara és menys fàcil 
comunicar això de la sostenibilitat amb aquests indicadors a la ciutadania.

En resposta a això, una de les aproximacions –entre d’altres i amb totes les 
limitacions que té–, un dels conceptes nascuts com a resposta de la demanda 
de mesura de la sostenibilitat és el de la petjada ecològica. 

No hauria de ser la natura una herència de la  
qual aprendre?

La petjada ecològica és un concepte que representa un indicador agregat que 
apareix a principis dels anys noranta, que bàsicament el que pretén valorar i 
mesurar és l’àrea del territori ecològicament productiu que és necessari per 
produir el recursos que emprem com a societat, així com per assimilar els 
residus que generem: aquest CO2 que, d’alguna manera, s’ha d’assimilar a 
través dels boscos per tal que no s’incrementi el nivell de CO2 a l’atmosfera 
i, per tant, puguem compatibilitzar el nostre model de desenvolupament 
amb el compromís de Kyoto. La petjada ecològica pretén valorar i mesurar 
tot això alhora, és a dir, tots els recursos i tots el residus expressats en forma 
d’àrea ecològicament productiva. L’avantatge d’això és que si estem dient 
“àrea”, estem dient “hectàrees necessàries per produir els recursos que 
utilitzem i fixar tots aquests residus”, cosa que ens permet quantificar, de la 
mateixa manera que el PIB es mesura en €, en una única unitat de mesura –
encara que sigui aproximada– tot un conjunt d’impactes que vénen associats 
a activitats tan diverses i que es produeixen en els nostres municipis o en 
les nostres regions, com poden ser el model d’habitatge i els consums que 
es produeixen a l’habitatge i el conjunt de serveis que emprem, el model 
de mobilitat que estem utilitzant i tot el consum de combustibles fòssils i, 

per tant, les emissions de CO2 que suposen. Tots els béns de consum que 
puguem tenir en aquesta sala o tots els recursos necessaris per satisfer la 
nostra alimentació. Tot això, tot aquest conjunt d’activitats de la societat se 
suporta amb uns ecosistemes que –tot i que puguin estar lluny– existeixen i 
són la base productiva d’aquest consum, sigui com a superfícies de cultiu, de 
prats, de boscos o de mar. Per tant, la petjada ecològica pretén reflectir tot 
aquest consum, tot aquest impacte ambiental, en un sol indicador.

Això és rellevant perquè els sistemes urbans concentren cada vegada més 
la població del món, i cada cop estem més dissociats i artificialitzats. Cada 
vegada tenim una dissociació cultural més gran entre els ecosistemes de 
suport i el nostre dia a dia. I, per tant, la petjada ecològica ens posa sobre la 
realitat, i ens fa vincular les activitats que fem durant el dia amb l’impacte 
que generem com a persones o com a societat. Per tant, ens dóna un valor de 
dependència ecològica i una informació sobre aquesta dependència 
que tenim. 

Què és la Terra? El planeta Terra és finit en  
el temps?

A més, ens dóna un altre factor rellevant, que és de quina manera està 
vinculat l’impacte amb el consum, com incideix el nivell de renda i el patró 
de consum en l’impacte final. Això és rellevant perquè hi ha països, regions o 
municipis que tenen models de gestió ambiental molt avançats i normatives 
molt restrictives i han aconseguit uns nivells de qualitat ambiental realment 
remarcables (pel que fa a la qualitat de les aigües dels rius o a la qualitat 
atmosfèrica propera) gràcies a la utilització de recursos situats més enllà de 
les seves fronteres, com és el cas d’Holanda, del Japó, de països que potser 
en la proximitat dels seus sistemes urbans sovint no aparenten un impacte 
ambiental molt rellevant, però la petjada vincula una cosa amb l’altra. 

La petjada fa referència a la quantitat d’hectàrees que necessitem cadascun de 
nosaltres per obtenir els recursos necessaris per al tipus de vida que portem. 
Ens mostra el territori que fem servir per viure però, és clar, les hectàrees de 
la terra són limitades. Quantes ens en toquen?

Se suposa que ens en toquen 1,8 hectàrees/persona. Si dividíssim les 
hectàrees biològicament productives –hi ha una part del mar que no 
compta– per la població mundial, tindríem aproximadament 1,8 hectàrees 
per persona.

La Terra ens pertany o som nosaltres els  
qui li pertanyem?

A Espanya, segons els càlculs que es fan a escala global amb més o menys 
precisió, estem aproximadament en 4,8 ha/habitant. Per tant, tenim un cert 
dèficit. De les 4,8 ha que necessitaria una persona amb un patró de consum 
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similar a l’espanyol mitjà, que no és gaire diferent del català, diríem que 
tindríem un dèficit de 2,2 ha per començar.

Quines actuacions són necessàries a escala local-
global per interactuar amb el medi?

Des de l’escala estrictament de país, o des de l’escala regional de Catalunya, 
constataríem que el model no és sostenible, entenent que no és possible, 
amb la superfície de territori disponible, satisfer tots els recursos i assimilar 
els residus. Per tant, o bé estem traspassant certs costos, en aquest cas en 
forma de CO2, a les generacions futures –tal com es reflecteix en l’increment 
de CO2 a l’atmosfera– o bé estem important o apropiant-nos de territoris 
productius d’altres països. Si no, no quadren els números. 

Diríem que la petjada ecològica ens pot permetre disposar d’un instrument 
–que cal complementar amb molts d’altres i que té moltes limitacions– 
d’avaluació de la sostenibilitat,  una avaluació que podem fer a escala del 
món, a escala estatal, a escala de comunitat autònoma, a escala d’organització 
(com pot ser aquest edifici) o a escala personal i, per tant, possibilita 
l’avaluació de la sostenibilitat i permet valorar diferents polítiques de 
sostenibilitat en una perspectiva de definició de polítiques de reducció 
del dèficit ecològic a escala de Catalunya, d’Espanya, de Barcelona, o de 
municipi. Així doncs, podem mesurar amb un mateix indicador tot un 
conjunt de polítiques sectorials, com és el cas del transport, les polítiques 
forestals, les polítiques energètiques, les polítiques de mobilitat, etc.

Com hauria de ser una població que no agredís el 
medi natural que l’acull?

I, per acabar, no solament tenim un instrument d’avaluació, sinó que 
tenim un instrument de comunicació. Diguem que quan nosaltres parlem 
de sostenibilitat en les Agendes 21, ningú no ens entén. És difícil arribar a 
la gent i, en canvi, el concepte de la petjada ecològica divulgat a través de 
documents, materials, etc. permet entendre clarament que hi ha límits i que 
si el nostre municipi fos una illa i només tinguéssim la superfície del nostre 
municipi, no podríem mantenir el nostre estil de vida; potser aquesta és una 
de les contribucions que pot facilitar el diàleg entre la dimensió tècnica, la 
dimensió de les decisions polítiques i de la ciutadania que, en definitiva, 
integra tota una sèrie d’hàbits vinculats a la sostenibilitat.

En aquest cas, en el taller, la petjada ecològica s’ha aplicat a la ciutat, però en 
una configuració d’un tipus de ciutat molt concret: la ciutat dispersa. Una mica, 
tothom té la idea que la ciutat dispersa és insostenible i la ciutat compacta 
ho és menys. D’altra banda, pel que deduïm del treball del taller que es pot 
veure aquí, hi influeixen temes que tenen a veure amb els tipus de consum o 
amb les pautes de consum, no només amb el tipus de model de ciutat. Però 
sí seria positiu saber què és el suburbi dispers i com afecta la sostenibilitat.

Per donar resposta a aquestes preguntes vam comptar amb la participació 
d’Ivan Muñiz, que és doctor en Economia, professor d’Economia Urbana 
a la Universitat Autònoma de Barcelona, i especialista en l’estudi de 
l’estructura urbana, l’economia d’aglomeració, la sostenibilitat urbana, o 
sigui, en l’aplicació d’aquests sistemes d‘indicadors a la ciutat. Publica a 
Ecological Economics, la revista de referència en tots aquests temes  
de sostenibilitat.
 
Segons Ivan Muñiz els economistes veuen amb preocupació el fenomen de la 
dispersió urbana. Això es un tema clàssic de l’economia urbana des dels anys 
cinquanta als EUA. Hi ha una tradició americana que es preocupa per veure 
bé com financem la ciutat dispersa. Com a economista, o des de l‘economia, 
el que està clar és que el suburbi dispers, tot i que es podria dir que hi 
ha moltes menes de suburbis dispersos, uns més sostenibles i uns menys 
sostenibles, i és cert, però el cas és que amb les pautes de mobilitat actuals 
i amb els sistemes de construcció actuals, hi ha una evidència clara que la 
ciutat dispersa és menys sostenible que la ciutat compacta o que les àrees de 
la ciutat dispersa són més insostenibles o tenen una petjada més gran que les 
àrees més compactes i denses de la ciutat. Hi ha una evidència que permet 
afirmar això d’una manera bastant rigorosa.

És imprescindible que les cases tinguin jardí?

El tema de la problemàtica econòmica del suburbi dispers té diversos 
fronts d‘acció, i en alguns hi ha una vinculació molt clara entre economia i 
medi ambient. Per exemple, una de les preocupacions és com subministrar 
els serveis públics que cal subministrar en aquestes àrees, en aquests 
suburbis dispersos. Tothom sap que hi ha un seguit de serveis públics que 
ha de subministrar l’Administració local o regional i és molt més costós 
subministrar-los a una població que està escampada en tot un territori 
que no pas a una població que estigui més concentrada. De fet, hi ha dues 
opcions possibles: una és fer que es mogui la gent, concentrar en una part de 
la ciutat dispersa aquests serveis públics, les guarderies, els ambulatoris, etc. i 
fer que la gent es mogui per accedir a aquests serveis. O bé fer petites unitats 
escampades pel territori, la qual cosa és més cara. Es poden estalviar diners 
concentrant i fent que la gent es mogui, però això té unes petites limitacions. 
Per exemple, a l’hora de subministrar un tipus de servei mèdic a la població 
gran, hi ha una sèrie de limitacions perquè aquestes persones es desplacin, de 
manera que caldria que estigués relativament a prop de l’usuari. Pel que fa 
al tema de la seguretat, garantir-la en un barri suburbà dispers vol dir tenir 
un nombre d’agents vigilant que percentualment hauria de ser molt superior 
que en una zona compacta i, de fet, hi ha queixes relacionades amb això, 
justament perquè diuen que no tenim prou seguretat; és clar, perquè és molt 
més car garantir un nivell de seguretat en un suburbi dispers que no pas en 
una àrea compacta. Per tant, tenim un primer front de problemes relacionats 
amb la dispersió, que té a veure amb com finançar aquests serveis públics. 



50  Vers un nou equilibri natural / barcelona / AIRE 51  Vers un nou equilibri natural / barcelona / AIRE

ÍndexÍndex

La globalització té lleis globals?

La segona opció és clarament un tema energètic, i té a veure amb el preu 
del petroli (ara mateix, crec que són 72 $ el barril). Hi ha gent que diu, 
optimista: “Això baixarà, perquè quan se solucioni el tema del Golf Pèrsic... 
doncs això tornarà als 50 $ el barril i, per tant, tranquils”. I és possible 
que baixi, però el tema de fons, i els qui en saben, d’aquestes coses, ens ho 
expliquen molt bé, el tema del Golf és una punta que explica per què ha 
pujat tant el preu del petroli, però el debat de fons no té a veure amb aquesta 
restricció d’oferta, sinó amb el que està passant amb la demanda. I el que 
està passant amb la demanda és que la Xina i l’Índia s’estan incorporant com 
a grans superpotències mundials econòmiques. Fa 20 anys, la gent anava en 
bicicleta, a la Xina, i ara van en motocicleta. Aquest pas de la bicicleta a la 
Vespino vol dir tones i més tones de petroli que cal enviar a aquest país, i 
l’Índia està seguint aquest camí. Un país té 1.600 milions d’habitants, l’altre 
en té 900 i escaig; això vol dir que estem parlant de la meitat del planeta 
transitant d’una economia que gasta poca energia a una economia que en 
gastarà cada cop més, i aquesta pressió per la demanda, d’una banda i, de 
l’altra, el fet que s’estan esgotant les reserves de petroli que es poden treure 
a baix preu, vol dir que en els pròxims 15 o 20 anys no ens hem d’espantar 
si el preu del petroli arriba a unes cotes que són desconegudes avui per a 
nosaltres.

I, en darrer lloc, també vinculant aspectes econòmics i ambientals, està el 
tema del Protocol de Kyoto. Ja veurem com complirem això que es va signar 
en el seu moment, ja que Espanya es va comprometre, respecte del nivell 
d’emissions de CO2 de l’any 90, a augmentar-les només un 15%,  
i d’entrada l’augment ja ha estat del 50%. Què hem de fer amb això? El 
gruix d’emissions de CO2 resideix en l’habitatge i la mobilitat. I en un món 
urbà com el que estem vivint ara, vol dir de quin nivell de ciutat estem 
parlant, quanta energia consumeixen els nostres habitatges en la construcció 
i en el manteniment, quanta energia estem consumint en la mobilitat en 
funció de com ens estiguem situant en el territori urbà. 

El que està clar és que molt probablement en un futur s’haurà de passar a 
un tema clau, que és el model urbà. Hi haurà models urbans que facilitaran 
complir amb els protocols que s’han signat, i d’altres que no tant. La sensació 
és que la ciutat dispersa resulta energèticament ineficient i que, a més, ens 
sortirà força cara amb vista a possibles sancions, a possibles necessitats de 
comprar drets d’emissió per poder complir amb el Protocol de Kyoto.

Cal que sempre fem ús del cotxe?

El senyor Oriol Nel·lo, secretari general de Planificació Territorial de la 
Generalitat, va expressar la seva opinió sobre les preguntes següents: estem 
en un procés de planificació global, el Pla Territorial, s’estan desenvolupant 

els plans territorials parcials... Totes aquestes maneres de mesurar, totes 
aquestes prevencions respecte a un futur en què hem de complir uns acords 
internacionals, tot això com s’està considerant? S’estan utilitzant? Tenen 
incidència, ara, en la planificació del territori? L’han de tenir en un futur?

Evidentment, va afirmar l’Oriol Nel·lo, els temes que estem tractant 
requereixen nous instruments de coneixement. Aquesta és la qüestió: 
necessitem nous instruments de coneixement. I no en tenim prou, encara.

I després, necessitem nous instruments d’intervenció. És preocupant 
que els necessitem, i ja estem tractant d’implantar nous instruments 
d’intervenció, sense tenir encara, potser, prou desenvolupats els instruments 
de coneixement. Però, no ens podem pas aturar, oi? Quins són els nous 
instruments d’intervenció que estem intentant desenvolupar? Són de 
dos tipus. D’una banda, el més obvi, el del planejament, i d’una altra, el 
normatiu.

Pel que fa als instruments de planejament, estem tractant de desenvolupar 
aquells que ens han mancat per fer front a les dinàmiques que aquí es 
comentaven d’un procés d’expansió de l’àrea urbana amb la qual hem tingut 
tres fenòmens concurrents: la dispersió de la urbanització sobre el territori, 
la creixent especialització funcional, és a dir, la separació dels usos, i, en 
tercer lloc, la segregació dels grups socials, filtrats pels jocs de les rendes 
del mercat del sòl i l’habitatge. Aquestes tres dinàmiques concurrents, en 
un territori cada vegada més vast, posen en crisi, de manera radical, els 
instruments clàssics de l’urbanisme i, en particular, el pla municipal. Perquè 
el pla municipal, que és un instrument formidable i és un instrument 
importantíssim, es mostra incapaç de fer front a aquestes dinàmiques. Què 
necessitem, doncs? Necessitem uns instruments d’àmbit supramunicipal que 
no hem tingut. 

Urbanitzar un territori, com afecta la seva  
estructura natural?

No els hem tingut durant tot aquest procés de dispersió tan notable, que 
potser a Catalunya s’inicia els anys setanta. El que estem tractant de fer 
ara, d’una manera exploratòria, és desenvolupar-los. I hem volgut tirar 
endavant en aquesta legislatura, d’altra banda prou moguda, com s’ha pogut 
comprovar, el conjunt dels instruments de planejament territorial que ens 
mancaven,  
i així hem volgut fer alhora els sis plans territorials. De fet, ho estem aplicant: 
el Pla Territorial dels Alts Pirineus i l’Aran es troba ja en fase d’aprovació 
inicial, i s’aprovarà abans de l’estiu, i ja n’hi ha uns altres tres en l’estadi 
d’informació pública. 

Amb això, però, segurament no en tenim prou, tampoc en el camp del 
planejament, i per això s’han volgut tirar endavant també aquests plans 
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directors urbanístics que tenen més a veure amb l’organització d’àrees 
urbanes i les preocupacions esmentades abans per l’Ivan Muñiz. És a dir, com 
ho fem perquè àrees urbanes, del tipus d’Igualada, del tipus de Manresa, del 
tipus de Vic puguin funcionar veritablement com a àrees urbanes integrades. 
Hem posat 19 plans directors urbanístics en marxa, alguns dels quals ja estan 
aprovats com, per exemple, el Pla Director del Sistema Costaner, que ha 
vingut a evitar que es pugui produir nova incorporació de sòl urbanitzable en 
tot l’àmbit costaner.

La globalització té lleis globals?

Ens cal, però, encara, un altre tipus d’instrument, que són els instruments 
de caràcter normatiu i, per això, hem volgut desenvolupar en aquests dos 
anys una sèrie de lleis. Quines? Cinc canvis normatius. La modificació de 
la llei d’urbanisme, precisament per aconseguir més habitatge protegit; 
protegir més el no urbanitzable i tractar de compactar creixements; la Llei del 
Paisatge, adreçada sobretot a gestionar allò que hem definit massa sovint per 
allò que no era –el sòl no urbanitzable– i d’aquí, doncs, també l’Observatori 
del Paisatge, etc.; la Llei de Barris, que és una llei destinada a lluitar contra la 
renda diferencial i contra els efectes de la renda diferencial i, per tant, doncs, 
de la segregació urbana; i, finalment, dues lleis que tenen molt a veure amb 
el que aquí s’està parlant, que són dues lleis de coneixement territorial. La 
Llei de l’Institut Geològic i la Llei d’Informació Geogràfica. Aquesta darrera, 
la Llei d’Informació Geogràfica, pretén donar una nova estructura per a la 
captura i la difusió de la informació georeferenciada  
a Catalunya. 

Fa la sensació que aquests creixements que ara estem tenint en forma de taca 
són, però, imparables. Aquesta voluntat legisladora de controlar, de reordenar 
que, a més, en molts d’aquests plans territorials parcials és molt significativa, 
té un acompanyament social? No es vol dir amb això voluntat política, sinó 
voluntat social, acompanyament. Està la realitat funcionant per una altra 
banda? Fa la sensació que estem, amb això de la societat difosa, com mai no 
ho hem arribat a estar, i que això va creixent?

En aquest sentit cal dir que els economistes no s’han lluït gaire perquè 
si hom mira les causes de la dispersió, (bé, n’hi ha moltes, i des del 
canvi de preferències de la gent que vol viure d’una altra manera, les 
telecomunicacions, etc.,) hi ha un element bàsic, sobretot a partir dels 
anys noranta, que és una diagnosi de com arreglem el tema del preu de 
l’habitatge, a partir del 99, un cop peta la bombolla tecnològica, i la gent no 
sap on col·locar els diners: als bancs, els tipus d’interès són baixos, a la borsa 
no s’hi atreveixen perquè han petat les puntcom. Aleshores, què fem? 

Doncs cap a l’habitatge. Llavors, s’ha alliberat una demanda d’habitatge 
que ha fet que pugés el preu. La diagnosi -neoliberal- és que hi ha un 
problema, i és que hi ha una demanda que la oferta no és capaç de satisfer. 

Per què aquesta oferta no pot fer front a la demanda? Doncs perquè els 
ajuntaments posen poc sòl al mercat. Què hem de fer? Dons el màxim de 
sòl al mercat, aquell que volen els promotors, que saben de què va això i, a 
partir d’aquí, baixarà el preu de l’habitatge, quan l’oferta pugui fer front a 
aquesta demanda. Per què? Doncs perquè la part més important del preu de 
l’habitatge és el preu del sòl i resulta que s’està especulant amb les reserves de 
sòl als ajuntaments.

Com hauria de ser una població que no agredís el 
medi natural que l’acull? 

Aquesta visió del que està passant amb el preu de l’habitatge és un 
desastre, perquè això passa aquí, però bàsicament a Madrid, a Múrcia i 
a València. Si mirem les dades d’usos del sòl de la base de dades Corine, 
veurem que ha estat impressionant el consum de sòl que ha generat això 
i els preus no han baixat; el que ha baixat és la densitat, i no hi ha cap 
garantia que posant més sòl al mercat això faci baixar els preus, el que 
normalment passa és que baixen les condicions de densitat. Què hem 
de fer? Tornar a agafar la planificació com un element bàsic, confiar 
en l’urbanisme com un element lògic capaç d‘organitzar totes aquestes 
contradiccions. I deixar una mica de banda allò de la mà invisible de 
l’Adam Smith, perquè francament a l’hora de fer electrodomèstics ho fa 
bé, però a l’hora de fer habitatges, ho fa molt malament. Per tant, confiar 
en les institucions, en la planificació, en l’urbanisme de tota la vida i 
perdre una mica aquesta idea de no saber què fer. 

* Nota de revisió del 2012: Cal remarcar que la situació des de que es va produir el debat fins la data de publicació 
d’aquet llibre ha canviat molt, tant a nivell polític, com a nivell de necessitats i de regulació. És interessant respectar 
l’aportació d’aquells dies, permetent fer-ne el comparatiu i lectura respecte el present i el futur.
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2.1 taller tarragona - aigua: els recursos

Albert Cuchí

arquitecte

Barcelona, 
octubre del 2008

2.1.1  El paisatge tradicional és l’expressió de la gestió 
dels recursos

La gestió del medi orgànic, de les plantes i els animals era la font essencial 
de recursos per a les cultures tradicionals que van precedir la Revolució 
Industrial i l’ús sistemàtic dels combustibles fòssils. En aquest model 
tradicional, l’èxit de la gestió depenia de l’equilibri entre l’energia esmerçada 
en obtenir els recursos, bàsicament el treball d’homes i d’animals, i l’energia 
que se n’obtenia, essencialment en forma d’aliment.

No hauria de ser la natura una herència de la  
qual aprendre?

L’organització tradicional del territori jugava un paper determinant per 
tal d’obtenir un equilibri el més favorable possible. El treball acumulat de 
generacions li havia donat forma, cercant l’obtenció de la màxima eficiència 
del treball de cada dia, com un capital productiu acumulat i mantingut en el 
temps. Habitualment, la complexitat de les diferents estratègies articulades 
en l’obtenció dels recursos generava un paisatge ric i ple de matisos, 
incomprensible sense considerar els molts aspectes productius implicats.  

En altres ocasions, però, l’organització del territori feta per les activitats 
tradicionals es pot llegir des de la gestió d’un únic recurs. És aleshores quan 
la potència transformadora de la tradició i la seva capacitat generadora de 
paisatge se’ns revelen de la manera més evident i colpidora. 

La formació del paisatge de Riudoms és un d’aquests casos. Un paisatge 
generat per la gestió de l’aigua, per la gestió de l’element que és l’element 
limitador en la producció agrària d’aquell territori.

2.1.2  El paisatge de Riudoms es crea des de la dimensió 
de la conca, de la muntanya al mar

L’aigua és un recurs que cal extreure del seu cicle global. Un cicle global que 
localment s’expressa sovint amb pluges caracteritzades per la irregularitat i 
l’escassetat. Les condicions pluviomètriques d’un territori depenen de factors 
globals que les determinen, com ara la latitud i el règim general de vents, 
però també es veuen afectades per factors més locals, per fenòmens d’escala 
més reduïda que procuren avantatges que cal reconèixer i aprofitar.

La Terra ens pertany o som nosaltres els qui li 
pertanyem?
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La gestió de l’aigua a Riudoms comença en l’orografia del lloc, amb la 
identificació i l’aprofitament de la seva geografia com un mecanisme 
“productor” d’aigua. La disposició de la serra de Prades –amb altituds 
superiors als 1.000 metres– a una distància d’uns 25 km de la costa, genera 
l’efecte de “pluja topogràfica”, això és, l’elevació de l’aire molt humit 
procedent del mar que, obligat a ascendir en trobar-se amb les muntanyes, 
perd temperatura i condensa el vapor d’aigua.

Les aigües així abocades a la serralada litoral, sovint amb pluges torrencials, 
drenen cap a la plana des de les pronunciades conques muntanyenques. 
L’aigua, rebuda a les muntanyes amb forts pendents, es recull a les valls i 
cerca els punts de sortida a través de les rieres que tallen la fèrtil plana litoral 
en direcció al mar. La xarxa hidrogràfica que generen concentra l’escorrentia 
i estableix el primer graó de l’aprofitament de l’aigua pel territori que 
estudiem, la peça que posa a disposició del sistema els recursos del cicle 
global de l’aigua.

2.1.3 Les mines, l’element que nodreix el territori, 
estan organitzades per obtenir la màxima distribució del 
recurs

Però l’altitud topogràfica no ocupa només un paper com a factor productor 
de pluja, sinó que el sistema de gestió del recurs hi confia per poder-la 
distribuir per la major extensió de territori que sigui possible i fer-la arribar a 
la vegetació. El control de l’escorrentia de l’aigua mitjançant el control de la 
topografia és el factor fonamental de la seva gestió pel sistema.

Entre les rieres d’Alforja i de Riudoms, el drenatge de les aigües de l’espai 
entre conques enfila majoritàriament cap a aquesta darrera, generant en 
aquesta part de la plana una estructura lleugerament ondulada de petites 
valls, una estructura amb una gradació topogràfica pautada i força constant. 

I sobre aquesta particularitat geogràfica comença l’acció humana, a través 
d’elements que tenen com a objectius posar l’aigua a l’abast de la major 
quantitat possible de territori i adaptar-se a la seva variabilitat, sense afectar 
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la disponibilitat futura del recurs. Es tracta d’elements que modelen tant la 
forma del territori com les de la societat que les produeix i les gestiona.

El primer element del sistema és la mina. La mina és un canal subterrani, 
una infraestructura de captació de l’aigua que, en la majoria dels casos, a  
Riudoms, recull la que circula subterràniament per la riera drenant les 
conques muntanyenques de captació. Aquest drenatge subterrani és molt 
més lent que la intermitent escorrentia superficial que s’aprecia visualment 
i sovint presenta retards de setmanes en mostrar, amb les variacions 
corresponents de cabal, les pluges produïdes a la capçalera.    

La mina recull aquesta aigua de flux més constant i, amb pendents mínims 
–prou grans per assegurar el corrent i prou petits per evitar l’erosió del 
seu fons– la condueix fins aflorar a la superfície, a llocs sovint distanciats 
per quilòmetres del punt de captació. Requereixen, doncs, una geografia 
favorable, amb un pendent superior al de la mina, per poder fer aflorar aigua 
que era subterrània.

Així, si la disposició geogràfica de la serralada i l’organització de la seva 
escorrentia cap al mar, en les rieres que travessen la plana, capturen i 
concentren el recurs i permeten l’eficiència de la captació per mines, és ara 
la topografia del pla que drena cap a la riera de Riudoms la que organitza 

la seva disposició i determina els punts de sortida de les mines; els punts 
des dels quals, finalment, es produirà l’expressió visible del sistema amb 
l’organització del paisatge. 

Per què hi ha regadius a zones amb poca aigua?

La construcció d’una mina és un treball llarg, fatigós i perillós. Des de la 
boca on es farà aflorar l’aigua, cal excavar un túnel a on amb prou feines hi 
cap el minaire, extreure’n les terres a l’exterior, mantenint el pendent  
i la direcció adequada i, quan calgui, “obrar” la mina –això és, revestir-ne les 
parets o el sostre– per evitar que s’enfonsi. Cal excavar pous verticals auxiliars 
cada poques desenes de metres per treure el material i per on, un cop en 
funcionament, poder baixar a mantenir la mina activa quan “s’ensolsiï”, és a 
dir, quan es produeixin esfondraments parcials.

Aquests treballs requereixen finançament per pagar les feines fins que la 
mina arribi a la riera i comenci a brollar l’aigua. Amb els riscos de trobar 
obstacles insalvables, un terreny més dur del previst o potser la necessitat 
d’obrar massa trams, i fent així insuficient la inversió prevista. I requereixen 
subtils reconeixements de drets no només entre els promotors i gestors de 
l’aigua que aflora, sinó per reconèixer la seva propietat quan circula sota 
terrenys d’altres i permetre l’accessibilitat necessària per dur a terme el seu 
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manteniment. La mina és un enginy tècnic concret, però només té sentit 
com a part del sistema social que la fa possible.

La mina necessita un recorregut per una part del territori per fer aflorar 
l’aigua, part del territori que ja no podrà regar, ja que l’aflorament es 
produeix per un punt topogràficament inferior. Només ho farà d’aquell punt 
cap a baix. Cal conèixer quines terres podrà regar aprofitant la topografia 
i quines rendes generarà aquest reg per saber si resultarà rentable. I posar 
d’acord els propietaris implicats. 

Cal, doncs, en preveure una mina, determinar el perímetre de reg que 
abastarà, el territori que podrà servir i, amb ell, les necessitats productives 
que pot fornir i la demanda d’aigua associada. Demanda entesa des de 
les estratègies de gestió dels conreus que es disposen per adaptar-se a la 
variabilitat en el subministrament d’aigua que la captació tindrà, i que serà 
funció de les condicions de pluja a la capçalera. Una mina forma part d’un 
projecte complex i amb uns terminis físics, temporals, socials i productius 
molt determinats des del començament. 

Cada mina alimenta una part de territori i forma part d’una estratègia 
productiva que requereix equilibris subtils en aspectes molt diferents, que 
comença per establir un ordre en el territori basat en la disponibilitat de 
l’aigua que procura i la seva capacitat de distribuir-la de manera àmplia i 
amb la màxima versatilitat sobre ell. Aquest ordre s’expressa finalment més 
enllà de la boca de la mina, en la forma del paisatge definida ara a través de 
l’acció de l’home.

2.1.4 La distribució de l’aigua de les mines tensa el 
paisatge

El segon element del sistema és la distribució de l’aigua aflorada per les 
mines, distribució que té aspectes espacials i temporals que en determinen 
el traçat, la forma, els components i l’ús. Un element que, com les mateixes 
mines, és una infrastructura que requereix inversió, manteniment i, a més, 
una operació col·lectiva de gestió que exigeix una forta estructura social.

Les mines obren majoritàriament les seves boques sobre els punts alts del 
territori, sobre les carenes de les valls que drenen el pla cap a la Riera de 
Riudoms. Carenes que presenten un desnivell lleuger, el pendent mínim de la 
topografia i que, per això, es transformen en els eixos principals de distribució de 
l’aigua, en les línies vertebradores del territori per on circulen els recs principals 
de cada mina i, al seu costat, els camins per on es mouen la gent i els materials.

Des d’aquestes línies de pendent mínim, s’ordenen enfilades les parcel·les 
agrícoles, que hi reben l’accés i l’aigua. Les parcel·les recullen l’aigua des 
del seu punt topogràfic més elevat i reprodueixen una infraestructura de 
distribució dins de la propietat, ordenant la circulació de l’aigua per fer-la 
arribar a cada element vegetal. Això demana, en última instància, el control 
de l’escorrentia per gravetat a tota la superfície del terreny i, per tant, la 
preparació d’aquest en aturades horitzontals capaces de distribuir l’aigua pels 
tradicionals solcs excavats.
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L’estricta geometria que demana la distribució de l’aigua organitza i 
transforma el territori en plans horitzontals, mantinguts per marges lleugers 
de pedra, organitzats en parcel·les que baixen des dels camins de les carenes 
fins al fons de les petites valls que modulen la plana i per on drenarà l’aigua 
sobrera. La ubicació dels conreus en fileres ordenades i organitzats en 
funció de les estratègies de reg, que tenen en compte la variabilitat en la 
disponibilitat de l’aigua, acaben de generar un paisatge estrictament sotmès a 
la disciplina distributiva de l’aigua aflorada. Un paisatge al qual cal afegir-hi 
la variable temporal per entendre’n el funcionament.

El repartiment de l’aigua de la mina no es produeix dividint el cabal 
aflorat a cabals menors per a cada regant. Això faria màximes les pèrdues 
per distribució i determinaria físicament el repartiment en la forma de la 
infraestructura fent-la inflexible als canvis. La divisió del cabal és temporal, 
això és, se cedeix tot a cadascun dels socis de la mina durant un temps 
determinat, normalment tandes d’unes hores –o fraccions– cada setmana. 
Aquest mode de repartiment permet la flexibilitat en la distribució del 
recurs entre parcel·les segons siguin les estratègies de cada regant –podent-se 
transmetre entre ells les tandes de reg totalment o parcialment– i fins i tot, 
si la geometria i les connexions ho permeten, accedir a aigua adquirida a 
d’altres mines o d’altres fonts. 

Es pot extreure aigua subterrània sense 
conseqüències?

A canvi, aquesta distribució de l’aigua obliga a l’activitat constant dels 
regants sobre la infrastructura operant per regular-ne la direcció del flux. 

Així, la necessitat de caixes de distribució i d’elements de regulació del pas 
de l’aigua fa complex el sistema –sobretot quan s’imbriquen infrastructures 
de mines diferents– i que augmenti el nombre i els tipus de components. 
Però també demana unes regles de joc que regulin les operacions de gestió i 
garanteixin els drets de cada regant a més d’ajustar els moments de reg a les 
necessitats dels conreus. 

Individualment, la distribució temporal del flux d’aigua demana gestionar 
el propi torn obrint i tancant les claus pertinents i –antigament– repartir 
l’aigua quan arribava a la parcel·la per distribuir-la entre els diferents conreus 
mitjançant la infrastructura particular. I participar en les tasques de gestió del 
sistema, en la comunitat de regants.
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Les reunions anuals per distribuir l’horari de les tandes i l’ordre en què es 
produiran, si el repartiment serà setmanal o en aquest termini hi haurà 
dues tandes, o les cessions d’hores o fraccions entre els regants, no són sinó 
el reflex d’unes relacions complexes que han d’abastar des de les tasques 
de manteniment de les mines i dels recs fins a les disputes pel compliment 
estricte dels horaris. D’un model de gestió que permet el funcionament 
del sistema i la seva adaptació al canvi, a les noves estratègies i als nous 
components tècnics, canvi que continuadament tiba el sistema.

I és que les possibilitats d’adaptació del sistema són elevades gràcies a la 
relació entre la infraestructura i l’organització social. Va permetre gestionar la 
distribució d’aigua del pantà de Riudecanyes quan es va posar en servei, fa ja 
un segle. I sobreviure a l’extracció sistemàtica d’aigua del freàtic mitjançant 
pous. També va permetre adoptar millores com la generalització dels dipòsits 
d’aigua per poder regar la parcel·la fora de les hores d’arribada de la tanda 
d’aigua. 

Igualment, va absorbir les novetats tècniques, com ara les conduccions 
entubades –i la possibilitat de la pressió com a energia per a la distribució– 
o l’arribada dels sistemes de reg eficients, que relaxen l’estricta geometria 
distributiva de l’aigua i, alhora, promouen la reducció de les necessitats 
d’aigua, la qual cosa augmenta el valor de l’aigua aportada per les mines. 
I encara s’enfronta als modes de producció en hivernacle o de nous cultius. 

Una flexibilitat en la gestió de l’element limitador que avui, en una pràctica 
agrícola ja molt allunyada de la tradicional a causa dels recursos externs 
de materials i energia que necessita per al seu desenvolupament, encara li 
permet mantenir la gran capacitat conformadora de paisatge pròpia de la 
gestió tradicional dels recursos. 

Una capacitat que contrasta amb la inhibició dels sistemes tècnics moderns 
per fabricar i gestionar paisatge. Sistemes basats en elements d’alta tecnologia  
i d’elevada potència sense expressió territorial inherent, per als quals el 
territori no és sinó un mer espai físic on implantar-se i la forma resultant 

d’aquesta implantació un residu casual i marginal. Sistemes tècnics 
dependents de recursos energètics procedents de paisatges i territoris 
llunyans –en l’espai i també en el temps– però independents, sense voluntat 
ordenadora, del territori on s’utilitzen. 

Respecten el medi ambient els actuals sistemes de 
producció?

Són una alternativa insostenible enfront d’uns sistemes tradicionals que, 
com el que ens ocupa, es manifesten amb elements de baixa tecnologia, de 
mínima potència, però que s’estenen sobre el territori amb els recursos que 
aquest els procura, interpretant-lo i organitzant-lo a una escala considerable, 
i implicant-hi el treball de generacions. Es tracta d’una configuració del 
territori sobre el qual se suporta la seva productivitat, fent del paisatge no 
només una forma amb sentit, sinó una herència –física i conceptual– que 
avui no tenim dret a dilapidar. 
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Per què hi ha regadius a zones amb poca aigua?

L’altre convidat que teníem, però que al final no va poder assistir al debat, 
era Pietro Laureano, arquitecte i urbanista. Era la segona vegada que el 
convidàvem a Riudoms i estava molt il·lusionat perquè ell es dedica a això, es 
dedica a estudiar els oasis. A transformar dinàmiques que generen llocs erms, 
dinàmiques que generen deserts, per altres que generen el contrari, que generen 
habitabilitat, que generen l’oasi. I ell creu que això és el que hem de fer avui 
a escala planetària. Perquè l’home sempre fa el mateix: primer usa els recursos 
d’un lloc, d’un paradís on ho té tot per viure i el que fa és abusar-ne, generant 
el desert, i després de fer-ho ha d’aprendre a viure amb els pocs recursos que 
han quedat. A crear i viure en un oasi. I això és el que estem fent a gran escala: 
el que estem fent és transformar la Terra en un desert, i finalment haurem 
d’aprendre a viure-hi, fent-ne un oasi. Per tant, hem de rescatar, no només els 
recursos, sinó la manera de pensar de l’oasi, la seva saviesa. 

Cada taller ha fet sorgir una qüestió, una pregunta que volem presentar i que  
volem compartir amb gent que no sigui arquitecte – que preferiblement no 
sigui arquitecte– i que ens ajudi a afinar-les perquè creiem que la resposta a 
aquestes preguntes ens donarà pistes sobre el que ha de ser la transformació 
de la professió per tal de cercar aquest nou equilibri natural que marca el 
títol de conjunt d’exposicions i debats.

En aquest cas, teníem dos convidats de pes. Un és Enric Tello, doctor en 
Història Econòmica, que és especialista en dues de les coses que afecten el 
projecte d’aquí. Una és la lectura del territori, la lectura dels usos agraris, 
d’aquest resultat de fluxos materials i energètics, d’aquestes transformacions 
del territori i les lògiques que hi posem i des de les quals hi intervenim.  
I també perquè és un especialista en aigua, bàsicament des de la nova cultura 
de l’aigua. Per tant, tenint molt present la idea que hem de tornar a utilitzar 
els recursos, que cal tenir una nova cultura dels nostres recursos. 

2.2  debat tarragona - aigua: 
llegint el passat

data i hora
13 de juliol de 2006
19.00 hores

lloc
Sala d’actes del Col·legi 
d’Arquitectes de 
Catalunya
Demarcació de 
Tarragona
c/ Sant Llorenç, 20-22,
Tarragona

presentació acte

Jordi Bergadà
vocal de Cultura de 
la demarcació de 
Tarragona del COAC

Teresa Batlle
coordinadora Agrupació 
AuS. COAC

presentació taller

Cèlia Navarro
arquitecta coordinadora

taula rodona

Albert Cuchí
arquitecte director del 
taller de Tarragona,  
moderador

Enric Tello
doctor en Història 
Contemporània - ponent

Pietro Laureano
arquitecte urbanista - 
ponent
(no assisteix per causes 
majors)
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La idea que anem buscant és que, al llarg de la història –i també ara, encara 
que d’una manera més complicada– l’ús de l’energia i el territori han estat 
molt relacionats. L’eficiència o la ineficiència energètica ha tingut molt a 
veure amb l’eficiència o la ineficiència territorial.

En aquest balanç, el que veiem és que, en l’actualitat, un seguit de fluxos 
que travessen el territori l’utilitzen com si fos un suport inert perquè 
no hi tenen una relació orgànica, lògica, ni una escala proporcional al 
territori. Naturalment, hi ha una entrada enorme d’inputs externs en forma 
d’electricitat, combustibles, pesticides... Per cada unitat energètica de 
producte final consumible, hem gastat quatre vegades més i, per tant, tenim 
un sistema agrari absolutament ineficient. És el que ens interessa a nosaltres 
explicar, i això és una cosa que se sap des de fa 30 o 40 anys quan es van 
començar a fer balanços energètics i es va descobrir que l’agricultura –després 
de la revolució verda– és molt més ineficient energèticament.

Això vol dir que traiem menys energia de la que hi hem posat; el sector agrari 
és un consumidor net, com la resta de sectors, i en aquest sentit no és pas el 
pitjor. La indústria, els serveis i el transport tenen prioritat... Però si el sector 
que tradicionalment era generador net d’energia per a la resta de sectors 
productius era l’agricultura! Però ha deixat de ser-ho.

A més, aquesta energia que hi posem ve dels fòssils, de la reserva mineral que 
estem exhaurint. Però el que interessa explicar és que el sistema tradicional 
era molt eficient, malgrat que havia de dependre de la població animal que 
actuava com a convertidor i que era fonamental per obtenir força motriu, per 
obtenir fems. I després, com a subproducte, la carn, la llet, la llana, etc. que 
entrava en el producte final consumible. Aquest procés significava que un 
40% de la fixació de biomassa se la menjaven els animals. I aquests animals 
no són molt eficients com a convertidors: si agafem el rendiment alimentari 
que se n’obtenia respecte del que entrava, aquest era del 7% o del 5%. I si li 
sumem les funcions importants del bestiar –la força motriu i els fems– doncs 
arribaríem a un rendiment del 17%, molt baix. I a les societats orgàniques 
del passat no hi havia alternativa, havien de dependre dels bioconvertidors. 
Com s’aconseguia, aleshores, que el rendiment final fos molt eficient, malgrat 
la dependència d’una bioconversió molt ineficient?

Què és millor: l’eficàcia del subministrament 
energètic o repensar les necessitats que tenim?

La clau rau en integrar les coses. Aprofitant els subproductes de l’espai agrari, 
atès que els residus no es llençaven, s’aprofitaven per a l’alimentació del 
bestiar. De fet, el bestiar funcionava com un mecanisme d’integració dels 
diferents espais agro-silvo-pastorals que bàsicament importaven nutrients 
cap a l’espai cultivat, i que era un dels factors clau que feia que haguessin de 
mantenir un ús extremadament integrat de tot el territori, del qual en feien 
un ús diversificat, amb diferents gradients d’intensitat de presència humana. 

A Enric Tello, com a especialista en l’anàlisi dels fluxos energètics en 
les transformacions del territori, li vam fer les preguntes següents: què 
hem d’aprendre d’aquesta tradició que ha resseguit el treball del taller de 
Tarragona sobre les mines de Riudoms? Quins arguments tenim per protegir 
les mines? Què podem aprendre d’això que hem vist a Riudoms?

Segons Enric Tello, la idea més important és la següent: fins fa relativament 
poc, en les societats d’economia orgànica, des del punt de vista de la 
seva cultura material, el processament d’energia i de materials es basava 
bàsicament en fluxos renovables, que directa o indirectament provenen del 
sol, de la fotosíntesi; per tant, la base residia en la producció de la biomassa. 
Fins i tot l’aigua. Tota la seva economia girava entorn d’això.

En aquestes societats –que vol dir mil·lennis d’història– hi ha hagut una 
constant. Mentre que l’economia s’ha basat en aquestes formes orgàniques, 
la gent no vivia només damunt d’un territori, com ara. La diferència és que 
abans vivien del territori. Ara no vivim del territori que tenim al voltant. 
Això és una manifestació clara del fenomen que anomenaríem globalització 
i, per això, comencem a necessitar idees com la petjada ecològica. Es tracta 
de maneres de tornar a reintegrar aquesta relació entre la satisfacció de les 
nostres necessitats i el processament d’energies, materials o ús de l’aigua, 
perquè els circuits ara són enormes; tan grans i llunyans que la petjada 
ecològica ja no la veiem. Sovint una part molt important rau en llocs  
que no veiem.

Què passaria si tothom tingués el nivell de vida del 
primer món?

El que nosaltres fem és treballar amb la idea del metabolisme social. Els 
economistes que treballem amb economia ecològica –amb el que s’anomena  
metabolisme social– bàsicament el que intentem és reconstruir aquests fluxos 
d’energia, de materials, d’aigua metabòlics. El que fem en el nostre grup de 
recerca és treballar aquesta interacció metabòlica societat-medi en el territori, 
tractant d’entendre justament el paisatge i la seva configuració, l‘organització 
del territori com una expressió d’aquest metabolisme social.

Els historiadors han treballat molt amb el territori, i el territori té moltes 
capes. Nosaltres el que fem és analitzar els diferents vectors –per exemple, 
l’energia, l’aigua, etc.– en aquest metabolisme. Fem un balanç, el comptem 
–en tones, en Gigajoules– i el col·loquem en el territori; per exemple, a través 
de l’entrada d’energia solar que fa la fotosíntesi i, a partir d’aquí, com es 
transforma fins arribar al producte final. Sovint distingim l’aigua de la resta 
de materials per una raó molt senzilla: perquè l’aigua és tan important que si 
suméssim les tones d’aigua amb les restants tones de materials, pràcticament 
les altres ni les veuríem; per tant, també fem balanços hídrics. 

Per què hi ha regadius a zones amb poca aigua?
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Com hauria de ser una població que no agredís el 
medi natural que l’acull?

Canviarà tard o d’hora, fins i tot si no fem res per canviar-ho. Un cop haguem 
exhaurit més de la meitat de tota la reserva fòssil i de petroli, en particular, però 
també de gas natural, el preu pujarà. Ha de pujar. Per tant, aquest model basat 
en l’energia barata està posat en qüestió. D’alguna manera, el que haurem de 
fer és tornar a aquesta vella saviesa a través del coneixement científic, a través 
del coneixement expert, a través d’una organització del territori, a través de 
filtres culturals contemporanis i tecnologies contemporànies, però que siguin 
capaces de tornar a aprendre els elements de vella saviesa, de la necessitat de 
tornar a fer les coses amb sentit comú ambiental.

Cal recrear aquests models pel que fa a la gestió del paisatge. El paper de 
Riudoms, el paper dels sistemes agraris que encara perviuen. Retrobar 
aquests llocs, fer-los competitius, que puguin sobreviure dins de l’altre 
model, és la manera de donar-los futur. Com aprendrem de nou?

Són relictes del passat que hem d’ajornar. Que hem de posar al dia d’avui. Si 
no, serà impossible tenir models, referències, instruments. Pietro Laureano 
diu que farem el desert i després hem de tenir una altra vegada l’oasi.  
I ens faltarà allò que ara encara tenim: el recurs conceptual, la tècnica. El 
que hem de fer és rescatar-ho, fer-ho útil el dia d’avui, fer-ho competitiu. 
Recuperar aquest coneixement tradicional, que és veritat que funciona,  
i hem de donar-li les garanties de supervivència on som ara. Per tant, més 
que paisatges culturals, el que hem de fer és reconèixer aquests paisatges 
culturals i posar-los en funcionament. 

La globalització té lleis globals?

I això implica, no només organitzar la seva potencialitat productiva, sinó 
anar canviant les normes dels sistemes que són competitius perquè generen 
residus, que no tanquen els cicles materials i, per tant, que no permeten la 
seva reproducció en el futur, perquè vagin internalitzant tots aquests costos. 
Implicaria alhora una mobilització de recursos conceptuals  
i socials, de barreres, de normes, de lleis que permetessin que aquests espais 
sobrevisquessin. És molt important salvar-los.

Hi ha una cosa molt clara. El canvi haurà d’anar unit a una modificació 
dràstica dels preus relatius de les coses, cosa que no pot ser independent de 
l’assignació de recursos en l’oferta i les decisions de consum en la demanda. 
I aleshores els preus han de canviar i les assignacions de recursos i de consum 
també. El problema és que molts d’aquests canvis generen fricció. I, per tant, 
s’enfronten amb dificultats. S’ha de tenir mentalitat de pioner, mentalitat de 
ser conscient que et trobaràs amb problemes, que en generaràs de nous i, per 
tant, que hauràs d’anar a contrapèl. Fins que no aconseguim masses crítiques 
de pràctiques que vagin en la bona direcció, com les mines d’aigua.

La presència humana era a tot arreu, però en diferents gradients. En canvi, 
ara és molt diferent: tenim una ramaderia que li diem integrada, però que 
és absolutament desintegrada del territori i que funciona com un flux que 
travessa el territori i amb el qual no hi té cap relació.

L’arquitecte i urbanista Pietro Laureano, molt interessat per tot el treball 
que s’ha fet en aquest taller, com a lluitador arreu del món per una “nova 
cultura de l’aigua”, va fer recentment una intervenció, juntament amb 
un altre professor de la Universitat de Florència, Mauro Loretti, enginyer 
forestal, una de les prèdiques del qual és contra l’excés de bosc que tenim al 
Mediterrani i a Europa. Per què tenim excés de bosc? Perquè estem vivint de 
la resta del planeta, perquè la nostra petjada ecològica l’estem imprimint en 
altres parts del món i, aleshores, tenim una part immensa del nostre territori 
que ens sobra, i que hem abandonat. On teníem abans un mosaic paisatgístic 
organitzat, ara, per abandonament, hi tenim bosc. Això no és bo per a la 
biodiversitat, no és bo per al territori. El resultat són epidèmies d’incendis 
forestals, falta de cura, empobriment. Ell està defensant que es facin parcs, 
no parcs naturals, sinó parcs paisatgístics que mantinguin organització, amb 
una presència humana palpable a través de l’activitat agrícola.

No hauria de ser la natura una herència de la qual 
aprendre?

La gran qüestió de tot això és que arribem a la conclusió que l’eficiència de 
les societats del passat, amb els mètodes que processaven, amb l’aigua que 
utilitzaven, amb l’ús del territori com a sistema també eficient, era resultat 
de la seva pobresa, perquè la seva pobresa amb l’energia els exigia ser molt 
eficients, obtenir el màxim rendiment. Què ens ha passat? Hem arribat 
als combustibles fòssils, l’energia barata. Podem viure de moment a través 
d’aquest subsidi d’energia barata fòssil contaminant, desorganitzant el 
territori i fent el que fem. De moment ho podem fer. 

I l’arribada dels combustibles fòssils i tot el que representava... S’havia de 
fer tan malament? No podíem haver superar la necessitat –per exemple, la 
dependència dels bioconvertidors animals– i mantenir algunes de les virtuts 
de la cultura tradicional de maneig dels recursos i del territori? Jo crec que, 
aquí, és interessant fer la següent reflexió.

El procés es va donar a la vegada que l’ordenació del territori, de ser una 
cultura vernacla es va convertir en una disciplina. I una sèrie d’autors van 
plantejar el Regional Planning, i es van fer projectes. El meu suggeriment és 
que podríem haver superat aquell estadi de les societats orgàniques, podríem 
haver fet un ús més prudent dels combustibles fòssils, d’una altra manera. 
Els combustibles fòssils ens han permès fer les coses tan malament. Però no 
era obligat. Encara hi podríem ser a temps. Vivim en un territori, però ja no 
vivim del territori. I la solució passa per canviar això. 



76  Vers un nou equilibri natural / tarragona / AIGUA Vers un nou equilibri natural / tarragona / AIGUA 77  

Índex Índex

Però si no fem aquesta tasca de fer avançar petits canvis, de preservar certs 
recursos, de salvar aquests paisatges, etc., si no fem el procés d’aprenentatge 
previ, de noves maneres de fer les coses, si no ho hem fet, les respostes socials 
que pugui donar un petroli a 500 $ el barril són insospitades. Què passarà? 
Diem: “No pot passar”. Però tard o d’hora passarà i si, entretant, no hem salvat 
part d’aquest coneixement i la cultura material i l’herència cultural –el que 
n’hagi quedat– de manera viva, si no passa per filtres del coneixement científic 
i tècnic, i pels filtres del que volem conservar i del que no, si no fem això, el 
problema és que els nostres descendents es poden trobar en una situació difícil.

Pot l’espècie humana extingir-se com ha succeït amb 
altres espècies?

Hem perdut aquesta estructuració del territori, aquests marges que 
l’organitzaven. Hem acabat amb una part de la vida d’aquella gent que 
s’havia esmerçat en canviar el territori i organitzar-lo, que havia fet una 
inversió que podia aprofitar qui venia al darrere. A mi em fa molta por també 
el desentrellat, aquest anar mantenint elements tradicionals solts. Tenim 
una certa tendència a desfilar. Sovint no és tan important l’element concret 
com el conjunt en què s’insereix. No cada tècnica concreta, sinó la sèrie de 
tècniques conjuminades per explotar un territori.

Això és una altra cosa que també havia generat, i genera, l’exemple de 
Riudoms. I el podem veure en altres llocs, com l’oasi de Palmira, perquè 
la mina és un cas que justament és això, aquelles tècniques que neixen 
per generació espontània. La pèrdua de Riudoms no és la pèrdua de fer 
canals o la mina, sinó del conjunt que són tots aquests elements i la seva 
integració social. No serveix de res sense la comunitat de propietaris, no 
serveix de res la mina ni la parcel·lació, ni res. Quants conjunts que ja no 
sé si podrem recuperar!

Posant una gota d’optimisme, la recerca també pot fer alguna cosa, la 
recerca oral, la recerca antropològica, de l’arquitectura del paisatge, etc. 
Tot això són elements que queden en un mapa i romanen a l’interior de les 
persones. El que es tracta és d’intentar-ho. D’alguna manera sempre hem 
reciclat els paisatges. 

Societat i natura han coevolucionat. La natura ha influït en les decisions 
humanes i en la seva trajectòria i, a la vegada, hem transformat la naturalesa. 
No sempre malament. No és veritat que els nostres impactes sempre hagin 
estat negatius. Ni que la presència humana sigui dolenta per si mateixa. 
Les estratègies de la conservació es troben cada vegada més en crisi. El 
paradigma de la preservació de la naturalesa va ser un desastre, com per 
exemple a Yellowstone, on van treure els indis i es van equivocar. Els homes 
blancs creien que era naturalesa verge, però era mentida, hi havia els altres 
que gestionaven el territori. Els blancs el van envair, no van saber llegir 
aquella organització.

Quines actuacions són necessàries a escala local-
global per interactuar amb el medi?

Aquesta idea de recuperar els paisatges humans construïts, aquests mosaics 
paisatgístics mediterranis, aquesta cultura de l’aigua i de la ramaderia. Un 
paisatge agrícola amb mosaic és més capaç de sostenir biodiversitat que un 
d’abandonat: la naturalesa torna, però torna pitjor. És com el tema del Delta, 
que perdrà biodiversitat i presència humana. No sempre la presència humana 
és dolenta: ho hem fet malament durant l’últim mig segle. Ho hauríem 
pogut fer d’altres maneres.

En un congrés celebrat a Osca sobre Història Ambiental Espanyola, John R. 
McNeill, l’autor d’Algo nuevo bajo el sol, va plantejar que la transformació 
de l’agricultura abans i després de la revolució verda (1950) ha estat 
brutal. Però, vist amb perspectiva històrica, era necessari aquest canvi? 
Finalment, les grans multinacionals han acabat apoderant-se de les grans 
anelles alimentàries del món i, en el sentit de seguretat nacional, ha quedat 
la sensació que un país que no produeixi prou aliments propis no té prou 
seguretat. Això justifica que hauríem pogut fer les coses d’una altra manera, 
indica que en cada moment històric sempre hi ha un marge per a l’elecció 
social. 

És evident que els elements tecnològics i els elements econòmics condicionen 
la nostra capacitat d’elecció. L’amplien i la limiten. Però no és veritat que 
només hi hagi un canvi possible. I el que fem quan retrocedim en la història 
és això: cercar els punts de bifurcació. No hi ha lleis històriques, hi pot haver 
tendències. Recuperar la capacitat de decidir futurs alternatius no vol dir que 
hàgim de repetir la història.
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El lloc escollit per al desenvolupament de les tesis del taller va ser un bocí de 
sòl de 15,66 ha, definit pel Pla General de Lleida (PGLL) com a sector de 
sòl urbanitzable residencial. Aquest està situat en la zona anomenada Barris 
Nord,  entre els barris de Pardinyes i Secà de Sant Pere, i pròxim al Parc  
de la Mitjana. 

Es tracta d’una porció d’espai agrari periurbà, encara conreat actualment, i 
que actua com a frontissa entre la ciutat i l’horta de Lleida, entesa aquesta 
com l’espai agrari productiu d’uns 5 km de radi que envolta la ciutat de 
Lleida, on les activitats dominants són l’agricultura i la ramaderia i hi ha 
constància que, ja des de l’època medieval i amb més o menys continuïtat, 
ha estat habitat per l’home. Per tant, es pot definir com un ecosistema 
humanitzat, ric mediambientalment parlant, expectant, fràgil i feble, un 
patrimoni important de la ciutat de Lleida, on encara sobreviuen un conjunt 
de traces elaborades pel treball de moltes generacions d’homes i dones al llarg 
del temps, i que són les que donen suport a l’economia i la forma de treball 
que hi conviu. Hem de pensar que, d’altra banda, l’espai agrari que envolta 
la ciutat de Lleida no té només un valor productiu, sinó també i sobretot és 
un entorn que contribueix a temperar el clima de la ciutat i suavitzar el seu 
paisatge com un gran coixí tou i confortable.

Una de les primeres reflexions del taller va ser com introduir l’expansió de 
la ciutat sobre aquesta porció de territori, actualment amb una densitat 
edificatòria baixíssima d’aproximadament 0,3 hab./ha, i que el PGLL ha 
passat a fixar en 55 hab./ha. Aquest important increment de la densitat 
edificatòria representa dos canvis importants: 

D’una banda, aquest canvi de densitat que s’hi planteja provoca que les 
infraestructures que fins ara eren suficients per a l’activitat agrària que s’hi 
desenvolupava ja no ho siguin per poder habitar aquest espai.

Per què se segueixen despoblant les zones rurals?

D’altra banda, aquest augment de densitat edificatòria suposa un fort 
increment de la plusvàlua econòmica del sector, fet que genera un 
desequilibri important enfront d’altres terrenys veïns que continuaran essent 
sòl no urbanitzable. En el millor dels casos, aquests continuaran essent 
conreats, però la precarietat i la fragilitat econòmica actuals del món agrari, 
agreujades per la proximitat al teixit urbà, amb les expectatives econòmiques 
generades, portarà, en molts casos, a l’abandó de les finques limítrofes, amb 
la degradació consegüent del medi.

Urbanitzar un territori, com afecta la seva 
estructura natural?

3.1 taller lleida - foc: el confort Aquests dos fets ens porten a pensar que hem d’avançar en una nova manera 
d’urbanitzar i edificar sobre el territori que permeti, d’una banda, preservar el 
medi rural, entès com a medi natural humanitzat, i, a la vegada, trobar fórmules 
per equilibrar les plusvàlues generades, amb un repartiment més just entre aquells 
sectors que gaudiran d’un caràcter més similar al que fins ara coneixem com a 
fet urbà, amb carrers, places, edificis d’habitatges i equipaments, i aquells altres 
sectors que es continuaran mantenint com espais d’horta periurbana, atesa la seva 
importància com a espai lliure, pulmó i rebost de la ciutat, entès aquest com a 
parc agrari, amb característiques equivalents als espais per al lleure com són els 
parcs urbans. Cal pensar que el dret a edificar i urbanitzar el sòl és una decisió 
de la comunitat i que pot no estar directament lligat a la seva propietat, cosa que 
dóna peu que sigui el conjunt de la societat el qui percebi els increments –i els 
decrements– de preu que originen les seves decisions sobre el territori.

El taller va reflexionar sobre com poder conciliar dues realitats: la necessitat o 
la voluntat de creixement de la ciutat, d’una banda, i la necessitat i la voluntat 
de preservar les traces d’una identitat rural, en aquest cas de l’horta de Lleida, 
de l’altra. A més, es va tractar:

− La necessitat o la voluntat de creixement de la ciutat, amb tota una cultura 
pròpia d’organització acumulada i modificada al llarg de la història, amb una 
jerarquia d’espais, carrers, places, parcs, jardins, etc. que donen suport a una 
massa edificada amb diferents usos (residencial, administratiu, comercial, 
industrial, docent, etc.) i que han donat lloc a diferents tipus de barris amb 
intensitats edificatòries diverses, amb més o menys segregació d’usos, amb 
diferents superposicions de tipologies i amb un determinat model de mobilitat 
urbana, amb el predomini del cotxe privat sobre el vianant, etc.

Per què no anem caminant per la ciutat?

− La necessitat i la voluntat de preservar les traces d’una identitat rural, en 
aquest cas de l’horta de Lleida. L’existència d’aquesta com un territori conreat 
productiu, com a patrimoni de la ciutat, de la qual en forma part, on hi 
sobreviuen un conjunt de traces que són l’estructura funcional del territori:

− − L’existència d’un sistema hidràulic històric de reg per inundació, molt 
simple aparentment, però d’una gran complexitat funcional, amb un 
repertori d’infraestructures fortament organitzades i jerarquitzades, com 
ara canalsprincipals, séquies, clamors, comportes, salts, partidors, braçals, 
bancals, cavallons, etc., que va transformar tot un territori, originàriament 
de secans, en un paisatge d’horta, en un oasi, i la convivència amb la 
introducció de sistemes de reg localitzats més moderns.

− − Una estructura de la propietat amb una parcel·lació menuda que, 
juntament amb un sistema d’abancalament de les finques per facilitar-ne 
el conreu, genera una estructura en mosaic molt rica.

− − Un sistema de cultius variats, si bé amb un fort predomini de la plantació 
d’arbres fruiters, organitzats principalment en alineacions.

Felip Pich-Aguilera

Josep M. Puigdemasa

arquitectes

Lleida, octubre del 2008
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− − Una xarxa de camins força jerarquitzada i ramificada.

− − L’existència de construccions rurals lligades a les explotacions agràries, com 
són torres, magatzems, granges, coberts i l’arbrat que les acompanya, que 
conviuen amb altres construccions més recents tipus “segona residència”.

Des del taller, es va fer un treball de camp per reconèixer, identificar i llegir 
aquelles traces sobre el territori, per després interpretar-les i plasmar-les sobre 
la documentació gràfica disponible, i incorporar-les tot seguit com a punt de 
partida de la proposta urbanitzadora. 

És imprescindible que les cases tinguin jardí?

De la mateixa manera es va fer amb els models de creixement urbà: 
analitzant diferents trames urbanes dels barris, la secció de diferents carrers, 
les proporcions de diverses places, la concurrència d’usos barrejats o segregats 
en diferents zones de la ciutat de Lleida, etc 

Tot aquest esforç pretenia intentar generar una proposta de creixement 
urbanístic que integrés ciutat i horta, fent que l’extensió de la primera 
no esborrés la identitat de la segona, sinó al contrari, que n’incorporés els 
elements identificadors i que generés una nova manera de fer ciutat. 

També des del taller vam reflexionar i estudiar les condicions locals, els recursos 
i les solucions arquitectòniques existents com a eines prèvies del projecte:

− Coneixement de la climatologia de la ciutat de Lleida a partir de les dades 
facilitades pels diferents instituts de meteorologia pel que fa a la temperatura, 
la humitat, la direcció i la velocitat del vent, les precipitacions, etc., juntament 
amb l’observació de les condicions microclimàtiques aportades per l’horta que 
l’envolta i la proximitat del riu Segre i el Parc de la Mitjana.

− Identificació dels recursos propers, en aquest cas, l’existència d’un corrent 
d’aigua termal proper a la zona, del qual se’n va estudiar el potencial com 
a possible font d’energia geotèrmica.

− Tipificació de les diverses estratègies i les solucions arquetípiques 
emprades en alguns barris de la ciutat a fi d’aconseguir les condicions de 
confort desitjades i la comparació de les diferents solucions en funció de la 
major o menor demanda energètica. 

− Cercar aquells materials locals que poden donar identitat a l’actuació i 
generar un collage a partir del lloc.

Aquestes anàlisis, tal com s’ha vingut fent en la tradició en arquitectura i 
urbanisme, van ser prèvies a qualsevol proposta del taller, i es va apostar 
per introduir una metodologia de treball que incorporés l’aprofitament dels 
recursos naturals disponibles i els avenços que la tecnologia actual ens brinda 

per tal de millorar les condicions de confort i d’habitabilitat a partir del 
propi edifici amb un ús racional de l’energia necessària, tancar el cicle dels 
materials i produir la mínima afectació als sistemes naturals.

Quines actuacions són necessàries a escala local-
global per interactuar amb el medi?

Les premisses de partida, així com la metodologia d’anàlisi i de treball del taller, 
ens van portar vers un nou disseny de l’espai urbà. Així doncs, la proposta 
recupera les traces del parcel·lari agrícola existent, fent de cada bancal una 
unitat veïnal que n’aprofita l’aterrossament i incorpora la xarxa de reg existent 
al nou traçat residencial. Aquest fet, a més de facilitar extraordinàriament 
la gestió del sòl, permet mantenir el mosaic identitari i alhora funcional del 
territori agrícola, de manera que la seva urbanització apareix com una nova 
capa afegida dins del procés històric de fertilització i colonització. Tenint en 
compte aquesta configuració, la proposta és capaç de minimitzar el traçat 
de les noves infraestructures sobre el sòl que es basen estrictament en donar 
continuïtat a la xarxa viària principal i el maclatge amb les traces urbanes de la 
ciutat existent. Així, es proposa organitzar un sistema viari principal perifèric 
que doni continuïtat als carrers Vidal i Codina, Josep Pallach i la carretera 
de Corbins, travessant centralment i a manera de via parc, el carrer Prat de la 
Riba, prioritzant, en la part interna del nou barri, el vianant per sobre del cotxe 
privat, els paviments permeables i l’espai verd en alçada amb elements arbrats 
lineals. Els edificis es disposen en franges lineals en direcció nord-sud, seguint 
les pautes de les rengleres de fruiters, connectant pel seu extrem amb la xarxa 
viària principal i incorporant al subsòl del trànsit rodat secundari l’aparcament 
per tal de deixar el nivell de terra lliure per als vianants. 

D’altra banda, l’edificació es presenta com una infraestructura més, amb una 
configuració porosa que permet mantenir un intercanvi amb el medi com la 
pròpia vegetació i que en el seu contacte amb el sòl disposa d’un programa 
comercial i terciari al llarg d’un itinerari porxat que alhora relaciona 
visualment les successives unitats veïnals. La cadència dels edificis connectats 
transversalment al viari, els canals de reg longitudinals, el suau aterrassat que 
estructura cada unitat veïnal i que, alhora, incorpora el seu passeig porxat per 
davant de les botigues i els despatxos pot generar una vida urbana en relació 
amb l’espai natural i la seva tradició agrícola, i una disposició dels edificis 
en franges longitudinals, orientats en direcció nord-sud, apostant per la 
diversitat d’usos dins unes tipologies arquitectòniques que dialoguin amb el 
sistema d’espais lliures, amb la definició d’uns edificis porosos que permetin 
mantenir un intercanvi amb el medi... i als quals se’ls implementa un 
sistema de bescanviadors de calor que permet aprofitar aquella aigua termal 
provinent del freàtic per produir l’aigua calenta sanitària i la calefacció...

Caldria anar cap a creixements mesurats, que estiguin d’acord amb necessitats 
reals i no pas amb una voluntat purament especulativa; caldria apostar per un 
planejament amb idea d’integració de ciutat i territori, que permeti construir la 
ciutat sense destruir l’estructura i la funcionalitat del territori.

ÍndexÍndex
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Verd i cotxes, vida 
domèstica sense vida 
urbana

voladís

Per què el creixement de la 
ciutat ha de suposar la 
desaparició d’una estructura 
hidrogràfica domesticada i 
mil·lenària del territori?

tendal
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Fig. 1  Les trames que formen la ciutat i els seus mecanismes de reacció davant del clima
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Pàgina anterior: Fig. 2  Planimetria de la proposta

Fig. 3  Infraestructures de carrers i habitacionals en relació amb els canals de reg i parcel∙lari agrícola que es conserva 
e. 1/3000

Fig. 4  El planejament proposat com a sumatori de trames existents a la ciutat
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Per què dins de casa passem fred a l’estiu i calor a l’hivern?
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Fig. 5  Secció unitat veïnal - e. 1/200

Fig. 6  Parcel∙lari agrícola existent vinculat a les xarxes de reg  e 1/10000 Fig. 7  Seccions comportament climàtic unitats veïnals
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Fig. 8  Planta baixa model 1  e. 1/750 Fig. 9  Planta tipus model 1  e. 1/750 Fig. 10  Planta tipus model 2  e. 1/750 Fig. 11  Plantes tipus unifamiliar coberta  e. 1/750 Fig. 12  Tipologies habitatges  e. 1/250
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Per què anem tan lluny de vacances?
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El debat de Lleida es va iniciar amb Esther Fanlo, biòloga i directora de 
l’Agenda 21 al municipi de Lleida, que va fer una anàlisi de l’home i el 
seu comportament com un animal més i va defensar la incorporació de les 
necessitats humanes de ciutat, tot mantenint l’estructura i les traces  
existents. Va ser aquesta la qüestió principal del debat de Lleida:  com podem 
intervenir de nou respectant el territori i l’entorn en el qual actuem?

La ciutat és dins del territori. El nostre creixement urbà hauria de 
contemplar o observar com s’ha construït el paisatge productiu al llarg 
dels anys i conservar la funcionalitat del territori. Les antigues estructures 
d’assentament ubicaven els pobles als turons, els camps vora el riu, a prop 
dels pobles. La producció agrícola ha respectat sempre aquesta estructura 
i Esther Fanlo es pregunta per què l’espai urbà no respecta aquestes traces 
històriques dels productes inicials. Per a ella, construir a la ciutat vol dir 
integrar-se en el territori. Per què hem de fer un parc urbà si tenim, per 
exemple, la Mitjana? Hem d’integrar el territori amb funcions urbanes o 
territorials? Hem de construir la ciutat sense destruir l’horta? Com podem 

3.2  debat lleida - foc: pautes del 
futur*

construir un parc agrícola? L’agricultura no ha d’estar únicament pensada 
per exportar pomes a Europa, hem de saber viure de les produccions pròpies, 
poder viure de la terra, hem de conèixer o pensar què passa amb les grans 
empreses agroalimentàries. Ara que comencem a prendre consciència de la 
natura, què passa amb el camp agrícola?

S’afegeix a aquestes reflexions la preocupació actual sobre la influència, 
més enllà del territori proper, de la nostra manera de créixer i construir; 
quan construïm en el territori, incidim en tot, també en els recursos, hem 
d’estudiar les despeses energètiques que es generen en construir. 

Les preguntes són sobre la taula. L’Agenda 21 de l’Ajuntament, com les de 
tants altres ajuntaments, analitza i recull aquests i molts altres interrogants, 
però actualment les possibilitats que ofereix el planejament estan en crisi, el 
creixement de les ciutats s’ha fet excessivament ràpid i no hi ha possibilitats 
de seguir el procés d’estudi requerit. Al llarg dels últims anys, el creixement 
ha anat per davant del planejament. L’actual capacitat d’intervenció, la 

* El debat no es va poder enregistrar i, per tant, aquest és un extracte dels aspectes més importants que s’hi van tractar.
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capacitat tecnològica és tan gran que fa difícil aprendre històricament del 
creixement urbà. Esther Fanlo va posar en relleu la influència que té el dret 
o la percepció de la propietat a diferents zones. A Bolívia, per exemple, hi 
ha una visió cosmogònica. A tota l’Amèrica llatina el territori es considera 
com un bé, un bé que contribueix a l’atmosfera, a l’entorn, a l’aigua. Aquest 
sentiment es contraposa a la visió mediterrània, on el sentit i l’ús de la 
propietat és individual, sense més repercussions sobre la globalitat.

Com hauria de ser una població que no agredís el  
medi natural que l’acull?

Josep M. Escribà, pagès i membre actiu del Manifest de Vallbona de les 
Monges (manifest per un canal Segarra-Garrigues per al s. XXI, que es va 
signar el 24 de maig del 2004 a Vallbona de les Monges), ens va mostrar, 
davant la preocupació social per la construcció del canal Segarra-Garrigues, el 
problema que representa per als pagesos els costos d’aquesta infraestructura, 
pagesos que, suposadament, es beneficiaran econòmicament del regadiu 
de la zona. Ens va manifestar la preocupació mediambiental que genera la 
transformació d’una terra de secà, i també la preocupació social, lligada a 
la preocupació d’identitat. Així doncs, Escribà ens va presentar, des de les 
decisions del foment agrícola, els seus dubtes sobre la visió sostenibilista, en 
els àmbits econòmic, ambiental i social, de la construcció del canal. Escribà 
considera que la construcció del canal no s’ha plantejat com a objectiu, sinó 
com a eina, i que cal fer un estudi més rigorós sobre el terreny i sobre la 
cultura i els usos de l’aigua. Segons Escribà, cal tenir una visió global sobre la 
plana de Lleida i compartir l’aigua. La revitalització de Ponent s’ha de posar 
en valor, perquè Ponent no és una tragèdia. La seva preocupació se centra 
en la falta de compromís històric amb les terres de Ponent i la necessitat 
de més implicació per part dels pagesos en els temes de la sostenibilitat i la 
rendibilitat.

Des de la preocupació veïnal del que suposa el canal es va demanar ajuda 
a l’Obra Social de Caixa Catalunya per organitzar unes jornades que 
permetessin un aprofundiment, un coneixement i una comunicació d’“un 
canal Segarra-Garrigues per al s. xxi”. Calen reflexions sobre l’aigua, les 
noves tendències agrícoles europees, els nous usos i el creixement dels 
agroindustrials i el valor actual del territori. Totes elles són preocupacions 
que s’anuncien en el Manifest de Vallbona. 

Planificar pot ser planificar els recursos, no donar forma a les ciutats. Escribà, 
com a ciutadà de la Segarra - les Garrigues, pensa que la societat hi té molt 
a dir i que actualment s’estan impulsant projectes que no s’aguanten ni tan 
sols financerament. És riquesa la quantitat de territori i la gestió de l’aigua. 
Es pot plantejar un parc agrari continental, recuperar els recursos, produir-
los, elaborar-los. Tot ha de passar, segons ell, pel ciutadà i la divulgació d’allò 
que impulsa el ciutadà, el ciutadà compromès amb Ponent, o el ciutadà 
globalment compromès. Per últim, Escribà menciona també l’Institut 
d’Observació del Paisatge, promogut per Josep Aldomà i Josep M. Llop, que 
han identificat transformacions sobre el territori que han de ser revisades.

Per què hi ha regadius a zones amb poca aigua?

Albert Cuchí, com a moderador de la taula, va plantejar la seva preocupació 
pel Taller de Lleida i el manifest. Quan es fa un nou planejament, es 
considera amb quins recursos, a quin territori, amb quines traces, per a quin 
mercat i per a quina societat s’ordena? Cuchí va demanar que es fes una 
lectura de les preexistències. Cal treballar sempre sense destruir, emportar-
se el que hi ha i vigilar l’escala  i la potència amb què es treballa. Hem 
d’aconseguir que reaparegui una nova planificació, la planificació estratègica, 
una planificació que requereix esforços col·lectius, esforços com els que 
s’estaven fent al Manifest de Vallbona.

El director del Taller de Lleida, l’arquitecte Felip Pich-Aguilera, va posar 
sobre la taula els processos actuals d’urbanització, processos que sempre es 
fan des de la ciutat. S’han de consensuar projectes per al territori perquè no 
esdevinguin simplement una gestió d’interessos. En aquest sentit, va posar 
en relleu la importància del sentit de propietat del dret mediterrani, que té 
unes dinàmiques diferents de les de Londres, per exemple, que segurament 
influeixen i fins i tot dificulten aquesta transformació.

Josep M. Puigdemasa, arquitecte, professor del Taller de Lleida i professional 
directament implicat en el planejament lleidatà, va explicar que l’estudi fet 
a la Mitjana no és diferent de la reflexió del Manifest de Vallbona, ja que el 
pla general que regeix la Mitjana es va poder redactar amb tranquil•litat, amb 
la intenció que es desenvolupés a poc a poc, però l’acció de la construcció 
va estrènyer d’una manera angoixant i la ciutat, finalment, s’acaba menjant 
i destruint el territori. Lleida té una qualitat agrícola altíssima que cal tenir 

ÍndexÍndex



100  Vers un nou equilibri natural / lleida / FOC 101  Vers un nou equilibri natural / lleida / FOC

en compte. S’ha de tenir en compte el “tramatge” del territori, s’ha de poder 
interpretar aquest entorn, no podem actuar tan agressivament amb el nostre 
territori. El treball es va plantejar expressament a la Mitjana atesa aquesta 
relació tan intensa entre creixement urbà i horta, per tal de fer un nou estudi 
del sòl i de les infraestructures que es poden generar. 

Per què cada cop hi ha menys pagesos?

Ramon Maria Puig, arquitecte convidat i professional implicat en el territori, 
és optimista en l’estudi i els projectes de creixement i planificació. La 
planificació és un procés que s’ha d’anar corregint, però no hem de pensar 
que no n’hi ha. Quan Lleida va redactar el Pla general, va significar l’osmosi 
entre el territori i les hortes. Ramon Maria Puig fa ja 25 anys va dir que la 
principal força dels nostres territoris és la gran quantitat de territori que hi ha 
i que hem de saber gestionar-lo. Tots som foment i som a temps de corregir la 
tendència per la quantitat de territori, la costa de frontera també als Pirineus; 
la plana té tant de territori...

Un representant de la Plataforma de Lleida va intervenir en el debat i es 
va queixar de la quantitat d’infraestructures que s’han generat: l’AVE, les 
carreteres... Totes, segons ells, sobredimensionades. La Plataforma de Lleida 
ha demanat un pla director de l’horta: què se’n vol fer, de l’horta? L’edificació 
pressiona, s’està fent marxar el pagès però, al mateix temps, tothom vol viure 
a l’horta. És necessari organitzar la zona de l’horta.

Cal que hi hagi maduixes tot l’any?

És important tenir present que existeix una diferència entre planificació 
urbanística i estratègica, tot i que totes dues són imprescindibles en el 
territori. Primer hem de tenir una idea de ciutat. Calen més estratègies, s’han 
d’estudiar els fluxos urbans, el carboni, l’oxigen, l’aigua, etc. Hem d’aprendre 
a aplicar en l’edificació l’eficiència de recursos i la gestió de l’aigua de 
l’agricultura. Es ratifica que els arquitectes no hem estat capaços de generar 
models. El moviment modern es va arriscar i definia allò que li semblava que 
estava bé i allò que no, va ser capaç de plantejar models alternatius. Nosaltres 
no ens hem sabut posar d’acord. Hem de saber proposar un model, un model 
que ha de ser multidisciplinari.

Daniel Calatayud, arquitecte convidat i director del taller de Barcelona, 
va comentar durant la seva intervenció que l’actual model és un “no hi ha 
model”. Per tant, s’accepta qualsevol model com a bo. Avui ens domina 
únicament la part econòmica, financera. També pensa que, potser, començar 
a “desplanificar” ens podria ajudar a proposar nous models. Reclama que 
les realitats han d’estar darrere de la planificació i que la planificació ha 
d’analitzar i aprendre dels errors passats.

La globalització té lleis globals?

Albert Cuchí, com a moderador, va tancar el debat destacant la bellesa de 
Barbens. 
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La proposta de realitzar uns tallers de reflexió ambiental i arquitectònica 
promoguts per l’Agrupació d’Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya i l’Obra Social de Caixa Catalunya va arribar a 
Girona just després de la cloenda del Debat Costa Brava, el qual havia deixat 
en l’atmosfera una qüestió extremadament interessant: Seria possible pensar 
en el progrés de la nostra costa (progrés social, econòmic, cultural) sense 
necessitat de sacrificar i comprometre el funcionament dels sistemes naturals 
que la constitueixen? Dit d’una altra manera: Podríem trobar una manera 
de fer evolucionar un territori tot observant, acceptant i valorant la seva 
naturalesa? 

Com hauria de ser una població que no agredís el  
medi natural que l’acull?

4.1 taller girona - terra: 
el territori

És en aquest context que es planteja encarar el taller com una aplicació pràctica 
o una prova de càrrega de les hipòtesis sorgides en el debat. I decidim fer-ho en 
un indret enormement complex i singular, una de les poques àrees on el teixit 
natural de les Gavarres arriba a entrar en contacte amb la primera línia de mar: 
l’àrea del Collet, situada entre els municipis de Calonge i Palamós.

Espai

Així doncs, el treball se situa en una àrea de 7,5 ha, situada a l’extrem est del 
municipi de Calonge, gairebé a tocar del terme de Palamós. 

De les primeres visites al lloc i les primeres fases d’estudi realitzades, en 
sorgeixen dues constatacions principals:

Per què anem tan lluny de vacances?

− d’una banda, el convenciment de trobar-nos en un indret irrepetible per les 
seves condicions naturals i geogràfiques (darrer reducte de bosc autòcton de 
les Gavarres que, a través del curs d’una riera i dels espais residuals restants a 
prop de la seva llera, arriba fins a la primera línia de mar).

Fig. 1 i 2  Vistes des del mar de l’àrea de treball

Bet Capdeferro

arquitecta

Girona, 
novembre del 2008
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Com hauria de ser una ciutat repensada des de 
l’escala humana?

− d’altra banda, la comprensió de la gran complexitat topogràfica, 
circulatòria, de forma urbana, social i d’usos que abasta el lloc, situat 
just al límit entre 2 municipis, i la constatació de l’enorme pressió 
urbanitzadora que s’hi projecta, fruit de les moltes inèrcies generades 
pel model de ciutat costanera que s’ha construït a casa nostra durant els 
darrers 50 anys. 

Urbanitzar un territori, com afecta la seva  
estructura natural?

Aquests dos extrems aparentment irreconciliables seran pols oposats i, 
al mateix temps, complementaris del procés projectual, que es debatrà 
permanentment i fins al darrer dia de treball entre la conveniència de trobar 
un model d’ocupació del sòl respectuós amb el medi o la necessitat, potser ja 
extremadament urgent, de plantejar alguns processos concrets d’urbanització 
en termes de clara desocupació.

Què és avorrir-se?

Fig. 3   La riera com a buit urbà - disgregació de teixits en el límit entre municipis
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Anàlisi

Destinada a la comprensió del lloc a diferents escales i segons criteris 
diversos. A través d’ella podem identificar les oportunitats del lloc i també els 
seus problemes principals.

Fig. 5   Infrastructures de mobilitat – accessos principals en paral∙lel a la riera

Fig. 4   Cartografia històrica – topografia i disgregació dels teixits urbans a prop de la riera

Fig. 6   Topografia i conques – l’arribada de les Gavarres al mar
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Fig. 7, 8, 9, 10   Ortofotomapes del teixit urbà, conques fluvials, àrees de bosc i àrees agrícoles

Oportunitats

El municipi de Calonge disposa, en la zona de projecte, d’una àrea de buit 
urbà que pot facilitar la trobada entre trames veïnes de caràcter molt  
divers.

La presència de la riera com a element natural que es pot recuperar per 
retornar-li la seva funció d’element vertebrador del territori i identificador 
del seu paisatge.

El contacte del solar d’estudi amb la primera línia de costa i, per tant, amb 
els passejos marítims com a espais centrals de vida urbana i el mar com a 
sistema natural receptor.

La presència de les restes arqueològiques de la vil·la romana i la terrisseria del 
Collet com a origen d’un recorregut cultural que activi la zona i li doni un 
interès d’abast intercomarcal.

Problemes

La topografia com a element disgregador de realitats molt properes.
La complexa trama circulatòria amb un caràcter molt poc urbà que segrega 
l’àrea en zones estanques per al vianant.
La indefinició dels límits dels teixits construïts existents.
La dificultat d’establir criteris projectuals generals pel fet que la zona afecta 
municipis diversos i infrastructures compartides.

Definició d’objectius

Després d’una primera setmana d’aprofundiment en els treballs d’anàlisi  
i coneixement del lloc, arribem a la definició d’uns criteris generals 
compartits sobre els quals fonamentarem el desenvolupament del projecte.

Quines actuacions són necessàries a escala  
local-global per interactuar amb el medi?

1. La voluntat de respectar el buit com a espai de contacte entre les diverses 
trames urbanes, valoritzant els seus diversos caràcters (àrea d’influència 
de la riera amb previsió d’espai per a crescudes, teixit agrícola a la zona 
central de l’àrea d’estudi i presència de la cobertura boscosa de les 
Gavarres a la zona de restes arqueològiques del Collet).

2. El desig de millorar la qualitat ambiental de la riera i de potenciar al 
mateix temps la seva capacitat d’imprimir caràcter a l’entrada de Calonge.

3. La necessitat de reconversió de les infraestructures de comunicació 
rodada existents en elements de caràcter local, aprofitant el desplaçament 
de densitat circulatòria cap a la nova variant, situada al nord de l’àrea 
d’estudi.

4. La incorporació de la proposta de l’Ajuntament de potenciació  
i museïtzació de les ruïnes del Collet com a focus de coneixement del 
territori i centre d’activitats culturals diverses.
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Per què al barri no hi ha botigues?

Els habitatges ocuparien la zona nord-oest, i configurarien així un límit 
ordenat a les edificacions disperses de la urbanització propera i un front 
unitari cap a l’interior del parc. Els blocs definits pel projecte disposen d’una 
gran vorera de vianants que articula la trobada amb la urbanització veïna i el 
vial d’accés rodat. A les plantes baixes dels nous edificis i donant façana en 
aquest ample passeig s’hi disposen petits comerços de barri. Els espais verds 
privats estan en contacte amb el verd del parc central. El treball en secció 
respon a la voluntat de reduir l’impacte visual dels blocs i de facilitar-ne la 
integració i les vistes cap al mar d’uns volums per sobre dels altres.

La piscina se situa en l’extrem nord-est, en contacte amb la C256 i de fàcil 
accés des de la nova variant. El tractament topogràfic permet evitar l’impacte 
visual que el volum de l’equipament podria generar en el parc i sobre el vial 
i, al mateix temps, permet la integració de les zones exteriors de bany i estada 
al parc que proposem.

Entre les dues zones construïdes, s’hi situa una zona d’aparcament aterrassat 
que configura el límit superior de l’espai públic i la seva transformació en 
zona d’equipaments urbans.

Generar un recorregut cultural entre la zona del Collet i les restes 
arqueològiques que començaria a l’aparcament situat en contacte amb 
l’Avinguda Catalunya, a l’extrem sud-oest del solar, i s’estendria fins a l’altra 
banda del carrer Verge de Núria per desembocar dins el parc, passant per 
l’ermita i les restes de l’antiga terrisseria.

Fig. 11  Conca fluvial Fig. 12  Viari Fig. 13  Assentaments urbans Fig. 14  Xarxa de camins

5. El necessari disseny d’estratègies per aconseguir que part de la població 
nova que s’instal·li a la zona ho facin amb el caràcter d’habitants 
permanents, i així poder donar serveis als nouvinguts i als ocupants dels 
teixits urbans propers.

Propostes de projecte

Els objectius especificats abans són el marc conceptual per elaborar la 
proposta de projecte que acompanya aquestes ratlles. Els arguments 
principals del treball es resumeixen en els punts següents:

Eixamplar l’àrea ocupada per la riera, per permetre les dinàmiques naturals 
que li són pròpies (crescudes, disminució de la velocitat de l’aigua, 
depuració...) i el seu paper de corredor biològic.
La llera es tractaria amb recobriments permeables i es permetria el 
creixement de la vegetació habitual del seu biòtop.

A les zones properes a l’edificació o les vies de comunicació, s’hi faria una 
plantació d’arbres de ribera per configurar una façana vegetal que eixamplés 
visualment el parc. La riera arribaria al mar amb una amplada superior a 
l’actual, i es configuraria com a zona de dissolució dels 2 passeigs marítims 
actualment desconnectats.

Situar l’edificació sol·licitada en el perímetre de l’àrea d’actuació, amb la 
voluntat d’alliberar la zona central de terreny per a usos de parc urbà en 
paral·lel a la riera.
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Ateses les característiques topogràfiques i geogràfiques de l’indret, s’opta per 
una intervenció molt respectuosa, basada en la construcció d’un sistema 
molt simple i flexible de murs de contenció que consoliden terrasses existents 
i delimiten camins. Les dimensions que es donen a cada tram del trajecte, 
l’elecció de paviments i la presència d’elements de mobiliari urbà pauten l’ús 
de les àrees transitables.

Per fer possible la connexió de vianants del conjunt amb la primera línia 
de mar, es proposa una passarel·la suspesa que travessaria la C256 per 
posteriorment descendir i incorporar-se a la trama dels passeigs marítims a la 
cota del mar.

Reflexions - El buit com a necessitat

El treball ha donat fruit. 

Panels en mà, reapareixen les qüestions que van originar el taller. No estem 
gens segurs d’haver-les sabut resoldre amb prou claredat. 

Les reformulem. Les tornem a escoltar.

No hauria de ser la natura una herència de la  
qual aprendre?

Ens venen al cap les boniques paraules que va fer servir l’arquitecta Enrica 
Fontana el dia que ens va venir a explicar el treball que desenvolupa des de 
les oficines de paisatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: OBSERVAR, 
RESPECTAR, APROFITAR, SUTURAR, RECOSIR, REVITALITZAR, 
UNIR, COMPLETAR...  Totes elles carregades d’humilitat i al mateix temps 
d’una incommensurable capacitat de transformació.

En el darrer moment, el benvolgut Quim Español ens anima a grafiar els 
nostres primers pensaments: el desig de configurar i enriquir la trobada entre 
Palamós i Calonge, al llarg de la riera, únicament a través del treball amb el 
buit. Millorant i tornant tot l’espai necessari al curs de l’aigua, autèntic eix 
vertebrador del territori, afavorint així la seva recuperació com a veritable 
corredor biològic natural i permetent que la seva influència positiva reverberi 
en els terrenys propers. Preservant i consolidant el bosc autòcton existent. 
Situant la nova edificació (habitatge i equipaments) en els límits actualment 

mal acabats dels barris existents (utilitzant intersticis desocupats, consolidant 
teixits de final indefinit...) Recuperant i conservant el patrimoni històric 
de l’àrea del Collet. En definitiva, proposant que el creixement futur dels 
municipis estudiats promogui una autèntica revitalització del patrimoni 
comú compartit, escàs i fràgil, de l’espai natural.
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Fig. 16   Restes arqueològiques del Collet i xarxa de camins de connexió entre municipis, passeigs marítims i desembocadura de la rieraFig. 15   PROPOSTA A – SECTOR NORD  Habitatges, piscina i restes arqueològiques del Collet
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Fig. 17   PROPOSTA A Fig. 18   PROPOSTA B
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i al final....

Reflexions de Xavier Canosa, director del taller de Girona

Volíem reflexionar sobre com ordenar la zona del Collet partint de dues mirades 
diferents. La que neix de l’interès intel·lectual d’un grup de persones  que 
volen investigar noves maneres d’intervenir en el territori posant l’accent en la 
sostenibilitat i la que neix de la necessitat  pública d’orientar nous creixements i 
fer front a noves demandes col·lectives.

La Terra ens pertany o som nosaltres els qui  
li pertanyem?

La reflexió s’inicià amb l’encaix territorial de l’espai a ordenar. Valoritzem 
l’estructura de l’espai obert del qual en forma part, la seva connexió amb el mar, 
la riera com un dels elements més significatius que conté aquest espai, etc.

Valorem la seva singularitat i el paisatge que crea com a patrimoni col·lectiu, 
criteri aquest que es reforça amb els elements existents a la zona d’estudi: el 
conjunt del Collet, les restes del poblat romà i la bòbila.

Redefinim la zona en el context urbà pròxim: els teixits de Sant Antoni  
i Palamós, les infraestructures de mobilitat, les demandes públiques, etc.

Definim finalment els límits de l’actuació.

El pas següent és l’opció d’evitar ocupar l’eix central del sector, paral·lel 
a la riera, i disposar-hi al damunt l’espai principal, obert, sobre el qual 
s’encadenaran i es relacionaran les diferents àrees públiques.

Analitzem la capacitat dels límits per admetre els nous creixements, els nous 
usos i sobre aquest límit interior hi situem els programes sol·licitats: la nova 
residència, l’equipament esportiu, l’hotel, els comerços, etc.

La idea se sosté. El projecte s’obre camí amb l’objectiu de sumar les dues 
lògiques: la de les necessitats públiques i la d’una ordenació sostenible. L’exercici 
d’ordenar el buit valoritzant-ne els elements singulars que conté és possible.

Com hauria de ser una població que no agredís el  
medi natural que l’acull?

Però arribats aquí repensem el que hem fet. Forma part del nostre ofici.

Ordenant el buit, les tensions es manifesten en la perifèria. Els espais ordenats 
urbanísticament i no consolidats demanen ser repensats amb la nova lògica que 
hem imposat.
 

Els límits amb les urbanitzacions del nord-est, les façanes urbanes al sud de la 
riera Aubí, les extenses àrees previstes pels nous creixements de Palamós, etc.

L’exercici no ha acabat. Ens diem que la proposta inicial ha d’evolucionar; així 
doncs, els àmbits d’actuació caldria fixar-los, també, als límits exteriors de l’àrea 
ordenada. Els espais perifèrics, encara no consolidats per l’edificació, poden 
admetre bona part dels nous usos que se situen a l’espai central.

Podem intervenir gestionant el buit?

El valor principal d’aquesta zona sobre la qual treballem és precisament el buit, el fet 
que els nivells d’artificialització que conté siguin menors que en les àrees contigües. 

Observem que la seva singularitat es perd, es desdibuixa, en la mesura que nous 
usos s’implanten en la zona amb la contundència que requereix l’execució del 
programa públic i privat sol·licitat.

Actuar en els límits urbans no consolidats permet fer compatibles les lògiques 
territorials de major escala amb les més urbanes, de cosit de teixits fraccionats, 
de redistribució dels aprofitaments i dels usos, de major i millor comprensió de 
l’estructura supramunicipal que forma els espais públics lliures i els destinats a 
equipaments comunitaris.

L’interès compartit per tres municipis de construir un equipament esportiu 
supramunicipal a la zona fronterera entre Sant Antoni de Calonge i Palamós no 
s’hauria de reduir a aquesta actuació, atesa la complexitat de la zona. 

La gran importància que en aquest sector tenen els components bàsics de 
tota planificació territorial fa necessari que li prestem una atenció especial. La 
valorització i la protecció dels espais oberts, la localització i l’ordenació dels nous 
creixements residencials, la definició d’un nou sistema d’infraestructures de mobilitat 
supramunicipal i la protecció dels béns culturals i el paisatge demanen que una 
planificació supramunicipal, coordinada, resolgui els nous reptes que ens plantegem.

La globalització té lleis globals?

Un desenvolupament urbanístic sostenible reclama un model nou en la 
planificació territorial que atengui la complexitat d’un territori, com el de la 
Costa Brava, al límit de la seva capacitat receptora de noves transformacions 
urbanes dins un sistema natural de gran valor patrimonial, fràgil i molt castigat. 
Només un canvi d’escala en les propostes d’intervenció territorials, que sumi 
voluntats i superi els límits administratius que han marcat històricament els 
àmbits de la planificació urbanística, podrà afrontar amb garanties els continus 
reptes que la nostra societat planteja.

Xavier Canosa

arquitecte

Girona, 
setembre del 2005
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La pregunta al debat de Girona era ben clara: Què passa quan un se 
n’adona que la millor opció és no intervenir? En aquest debat, a més de 
Xavier Canosa, coordinador del Taller de Girona, vam tenir dos convidats: 
Jordi Sargatal, director de la Fundació Territori i Paisatge l’any 2006, 
fundació que es dedica a comprar territori amb un valor natural que cal 
respectar, i J. M. Vilanova, urbanista, president de l’Agrupació d’Urbanistes 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, professor del departament 
d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, qui ha treballat en 
el concepte de desurbanització i qui, en comptes d’utilitzar els instruments 
de l’urbanista per transformar territori en sòl urbà, el que ha fet és treure’n, 
retornar sòl urbà a una situació prèvia. Per tant, són un parell d’enfocaments 
diferents, però que lligarien amb aquesta pregunta que en algun moment es 
va fer al taller sobre com hem de formar un territori, amb quins instruments 
i amb quines eines. 

Jordi Sargatal ens va explicar com fa 8 anys, una sèrie de persones, entre les 
quals destaquen el president del moment, Antoni Serra Ramoneda, i un 
catedràtic d’Economia gironí, Joan Casals, van decidir crear una fundació 
que fes el mateix que el que fa el National Trust a Anglaterra des de fa ja 
108 anys (parlem de propietaris anglesos amb centenars o milers d’hectàrees 
de llacs i boscos que ja no sabien què fer per mantenir les seves finques i els 
seus castells, i que van decidir crear una fundació per portar les finques entre 

4.2 debat girona - terra: cercant 
preguntes

tots). Caixa Catalunya va fer una aposta semblant, molt valenta i decidida, 
i va començar a dedicar una part de la seva obra social a comprar territori. 
Parlem de comprar territori amb la finalitat de conservar-lo. En els darrers 
vuit anys s’han comprat unes 8.000 ha a Catalunya i, a més, hi ha 120.000 
ha més de territoris municipals que els ajuntaments cedeixen perquè la 
fundació els gestioni. L’Obra Social fa un pla de gestió i els ajuda a millorar 
el que hi ha. En aquests moments, per tant, estem ajudant a gestionar un 
3% del territori català, un 3% triat perquè són espais amb un cert interès 
potencial, en l’àmbit natural. I, a més a més, protegim el territori per les lleis 
de protecció de la natura catalanes, espanyoles i europees. Per tant, no ho 
fem per construir-hi, encara que això no vol dir que si hi ha construccions 
que en formen part, com a patrimoni arquitectònic, d’aquell patrimoni 
natural, aquestes construccions no s’integrin o s’adaptin. L’exemple més 
significatiu és el Centre de Natura Les Planes de Son, al Pallars Sobirà, on, 
en col•laboració amb l’arquitecte Quico Rius, hem construït un equipament 
seguint criteris de sostenibilitat i on es fa recerca i es porten a terme 
programes d’educació ambiental.

Així doncs, no es compra per urbanitzar, es compra perquè siguin espais 
buits d’urbanització, es gestionen espais buits amb l’objectiu principal de 
transmetre, sobre aquests, unes bones pràctiques, amb l’objectiu que  
la resta de propietaris de l’entorn valorin les seves finques, el paisatge i la 
biodiversitat. Es tracta de l’espai lliure, l’espai buit, perquè en les nostres 
latituds allò que no està construït és buit, no té valor.

Extingirem l’espècie humana de la mateixa manera 
que hem extingit altres espècies?

La natura, sense nosaltres, s’espavila prou bé. L’episodi de l’homo sapiens 
va començar fa alguns milions d’anys i nosaltres hem aparegut en l’últim 
moment. I estem fent un enrenou notable. La natura té uns mecanismes 
perfectes i s’autoregula. L’espècie humana, en canvi, introdueix nous 
equilibris que a vegades són massa permissius perquè en trenquen d’altres de 
naturals. És a dir, som l’espècie humana, som aquí, hem arribat, tenim uns 
certs coneixements i hem modelat pràcticament tota la Terra. A Catalunya, la 
major part dels paisatges estan humanitzats. És a partir del moment en què 
la societat té una capacitat transformadora terrible quan es poden provocar 
“clenxes” en el paisatge. Hem d’intentar que els paisatges que creem siguin 
com més integrats millor. Un TGV, encara que sembli agressiu, és una 
necessitat que, estudiada des del paisatge, pot preservar i revaloritzar un espai 
del territori. Per tant, aquest és l’equilibri que hem d’assolir.

data i hora
20 d’octubre de 2006 
19.30 hores

lloc 
Sala Rafael Masó 
del Col∙legi  d’Arquitectes 
de Catalunya. Demarcació 
de Girona Plaça de la 
Catedral, 8 Girona

presentació acte

Jordi Sargatal
Obra Social de Caixa 
Catalunya

Teresa Batlle
coordinadora Agrupació 
AuS. COAC

presentació taller 

Xavier Canosa 
arquitecte urbanista i 
professor del Taller de 
Girona

taula rodonda

Albert Cuchí
arquitecte, moderador

Jordi Sargatal
Obra Social de Caixa 
Catalunya

Josep M. Vilanova Claret
arquitecte professor 
de la UPC i president 
de l’AAUC

Xavier Canosa 
arquitecte urbanista 
i professor del Taller 
de Girona 
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En la seva intervenció, Josep Maria Vilanova va reflexionar sobre l’urbanisme. 
Va comentar que hem desenvolupat un urbanisme des del creixement de la 
ciutat i la pregunta que ara sorgeix és si encara hi ha terreny per continuar 
amb aquest creixement. L’urbanisme no és només urbanitzar, l’urbanisme és 
fer que les ciutats esdevinguin més habitables, millors, i proveir espais urbans 
–si fan falta– quan es necessita desenvolupar més activitats. La dinàmica 
de la nostra societat genera la necessitat d’ordenació i l’urbanisme ha de 
donar-hi resposta. El fet urbà ha de donar resposta a les necessitats socials 
de cada moment. I això sovint fa que hàgim de créixer, ocupar més territori, 
estendre’ns.

Per què puc arribar a Madrid en el mateix temps que 
a la meva feina?

Per tant, l’urbanisme no és desurbanitzar, desurbanitzar és la cura d’una 
patologia generada per una mala pràctica en un moment determinat. 
Aquest fet de desurbanitzar dóna lloc a un gran debat. Desurbanització, 
desfer un procés; és molt difícil fer marxa enrere, necessàriament s’ha 
d’entendre com un fet conjuntural. Un procés de desurbanització pot ser 
originat per l’afectació d’una operació que havia començat i que queda 
alentida per una crisi econòmica o bé per un canvi de paradigma que 
ens fa veure el creixement des d’una nova perspectiva, principalment 
política –perquè necessàriament els responsables últims de l’ordenació 
del territori són els polítics–, una nova sensibilitat que pot tenir a veure 
amb la visió mediambiental, ecològica, amb arguments tècnics sòlids que 
justifiquin que van haver-hi unes solucions d’urbanització inadequades. 
Hi ha decisions que poden semblar un pas enrere des del punt de vista 
d’urbanització, però un pas endavant des del punt de vista del territori 
i del medi.

Som en un moment complicat, i alhora mirem les coses amb més deteniment, 
en sabem més i, per tant, la realitat l’entenem des de la complexitat. Estem 
vivint en una situació en què avancen dos models diferents. Un que l’estem 
deixant i un altre que sorgeix. Hi ha conceptes que avancen amb molta 
tranquil·litat, com ara la protecció d’espais oberts, però que alhora plantegen 
contradiccions, com, per exemple, el model de les infraestructures de mobilitat, 
que encara sembla un model més propi del segle passat que no pas del segle 
vinent. Hi ha una gran timidesa vers el canvi i ens falten les eines jurídiques i 
administratives per caminar amb garantia.

Jordi Sargatal va parlar de la dificultat de poder adquirir terrenys que ja 
estan protegits o bé protegir aquells que es consideren valuosos. Hem hagut 
de treballar amb un sistema que classificava els espais com a protegits o en 
procés de protecció. És important que aquests es puguin vendre i comprar 
des del valor i la finalitat amb la que s’han qualificat i que en aquest sentit es 
registrin jurídicament.

Tenim una gran tradició sobre l’espai urbà, sobre fer urbanisme per a la 
ciutat. El sabem abordar i diagnosticar, però no sabem, ni tenim eines sobre 
com abordar l’espai protegit, l’espai lliure, l’espai que descobrim que és 
d’interès natural, l’espai buit, ple d’història, ple de vida, ple d’infraestructures 
del passat, com són els canals, les xarxes d’aigua, etc. 

Entendre la conservació del territori no és només protegir-lo, sinó que hem 
de saber canalitzar bé les tensions que hi ha en aquest espai lliure. Perquè si 
no es canalitzen s’ens acaben girant en contra. Si no trobem la manera com 
canalitzar les tensions que ens provoca el món agrari, els problemes dels 
boscos, la gestió de l’aigua, etc. encara estarem lluny de trobar solucions 
adients a problemes d’ara.

Jordi Sargatal va mencionar un exemple, el Parc Natural de la Garrotxa. 
Després de la dedicació i l’esforç de 16 o 17 anys de gestió, s’ha aconseguit 
transformar un inconvenient en una marca, en un valor econòmic i, a més 
a més, en un orgull de la gent que pertany a aquest espai. Hi ha hagut un 
procés de transformació i, gràcies a això, els municipis situats a la corona del 
parc poden plantejar polítiques urbanístiques que difícilment funcionarien 
en un altre territori. Hi ha hagut un treball, sense arquitectura, que ha 
permès posar en valor el territori per allò que li és propi.

Com superposem en el planejament urbanístic les diferents capes que afecten 
el que són les activitats de sòl no urbanitzable i la nostra relació amb un sòl 
no urbanitzable? La reflexió ens ha permès superar una etapa, i a partir d’ara 
comencem a tenir planejaments urbanístics que introdueixen el paisatge.

A Alemanya i a Anglaterra ho han fet d’una altra manera i han arribat a 
la conclusió que, si la societat evoluciona, cal fer lleis que protegeixin 
un paisatge de secà, i cal valorar econòmicament aquest fet. Per tant, la 
persona encarregada d’aquest sòl ha de poder cobrar per la seva collita, però 
també un plus com a productor de paisatge i de biodiversitat. Això és un 
símptoma del valor que té el territori davant d’aquestes noves activitats.
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No hauria de ser la natura una herència de la qual 
aprendre?

Es planteja, doncs, un tema fonamental: de la mateixa manera que tenim 
clar que cal protegir la catedral de Girona, pel valor patrimonial que té, 
encara tenim pendent la valoració que reclama el territori. La qüestió és que 
l’urbanisme el que pot fer és crear les condicions perquè determinats àmbits 
territorials puguin oferir unes funcions determinades, que si se’n fa un ús 
adequat, serveixen de connectors. Mentre no hi hagi polítiques agràries 
europees que facin viables aquells camps que el planejament urbanístic 
accepti, no aconseguirem res. 

Per què se segueixen despoblant les zones rurals?

Propostes enginyoses ja se n’estan fent, ara. El que es fa amb el sòl rústic és 
posar estacions per produir energia elèctrica, perquè el pagès, al final, viurà 
d’això: nosaltres plantejàvem que això no deixa de ser una activitat  
econòmica. 

El mateix passa amb els horts solars o bé amb els parcs eòlics, ens va 
comentar Jordi Sargatal. Hi ha dos models de parcs eòlics: el model austríac 
o alemany, amb 3 o 4 molins en segons quins pobles; o grans centrals que 
tornen a requerir unes xarxes de distribucions, amb el que això comporta. 
Potser seria normal, i més coherent, que n’hi hagués en alguns llocs ben 
estudiats on ja hi ha línies elèctriques que podrien distribuir immediatament 
en algunes zones rurals; un hort solar ben posat pot ser un bon ajudant 
per donar unes rendes a aquelles persones que viuen allà i evitar que es 
deshabitin valls dels Pirineus. El fet que siguin zones protegides no vol dir 
que no puguin tenir certs equipaments que ajudin a mantenir el territori, el 
que hem de qüestionar és el model de distribució i de producció de l’energia.  
I amb aquesta generació d’energia més localitzada –que és un altre model– 
seria possible que en determinades zones del nostre país, que no tenen altra 
possibilitat que aquesta, puguin utilitzar-la de forma més racional.

També hem d’oblidar-nos d’aquest concepte de protecció que ni fa ni deixa 
fer. No. Protegir vol dir protegir, treure-li tot el valor que té i entendre que 
una de les coses que ha d’admetre és l’ús per nosaltres. El millor que podem 
fer amb l’espai natural protegit és reconèixer el seu valor com a buit. És 
més el seu potencial d’espai com a forat que no el valor que puguin tenir 
els edificis i les seves activitats. Del que parlem és de donar valor a aquest 

espai buit. Tot forma part d’un mateix sistema: sòl urbà i sòl urbanitzable. 
L’espai que colonitzem no s’ha d’entendre sense l’altre. Espai urbà, espai 
urbanitzable. Això ha de ser un procés obert, fins i tot la llei obliga que, en 
els documents, ha d’haver-hi un document no tècnic, un document on es 
pugui explicar amb termes no tècnics. La participació és fonamental, prèvia a 
les decisions.

Sense aquestes reflexions, sense aquests debats, no hi haurà cap canvi de 
consciència. No hi ha canvis en la realitat si no es fan reflexions. Ja es 
reflectirà en la realitat. Desprotegim el territori perquè no té valor; l’hi hem 
de reconèixer de nou, instal·lar-ho socialment. Quan s’urbanitza, ja no es pot 
tornar enrere. És irreversible.
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Des del 2005, data a on varem començar el treball “vers un nou equilibri natural”, fins al 
2012, data de la seva publicació, s’han produït grans transformacions que podíem intuir però 
que ni ens podíem imaginar amb quina agressivitat ens havien d’arribar, són canvis que ens 
parlen de la in sostenibilitat del nostre, ja obsolet, sistema; son reformes que ens obliguen, 
forçosament, a implantar noves respostes als desequilibris que hem produït. 

El 2009 era la data en la que es preveia la publicació dels tallers, exposició i debats que es 
presenten en aquest llibre; al llarg d’aquell any, com dels successius, la desorientació en tots els 
sectors era tan intensa que la maqueta del llibre, ja finalitzada, va quedar frenada.

Arribats al 2012 hem aconseguit que el llibre surti a la llum. Els problemes acuciants del 
2012 poden ser uns, però l’arrel i els camins de solució els mateixos que en aquest llibre es 
presenten; segueixen vigents l’aprofundiment sobre com podem resoldre les nostres emissions 
a l’atmosfera; sobre com aprendre a produir, cuidar, reciclar els recursos que necessitem; sobre 
com poder aconseguir un confort natural mes sostenible; sobre com buscar una nova relació, 
intensa i respectuosa, entre l’espai natural i l’espai urbà.     

Des del 2005 fins ara hem avançat en el nostre coneixement, hem pogut parametritzar èxits i 
fracassos,  ens hem assabentat de la complexitat dels reptes actuals. 

Les reflexions que en aquest llibre es plantegen van encaminades a parlar d’aquesta complexitat 
que ens implica a tots, com a persones i com a professionals; les intuïcions i anàlisis d’aquell 
moment segueixen vigents. 

Teresa Batlle Pagés 
arquitecta, membre d’Aus, coordinadora infatigable de “Vers un nou equilibri natural” 

Barcelona, 18 de febrer del 2012

Com es diu el nostre veí?

des del 2005 fins ara
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Per què mengem taronges d´Àfrica del Sud?

Cal que hi hagi maduixes tot l’any?

Per què no anem caminant per la ciutat?

Per què anem tan lluny de vacances?

Per què comprem al centre comercial?

  Per què al barri no hi ha botigues?

 Què és avorrir-se?

Per què utilitzem la mateixa 
aigua per a tot?

 Com es diu el nostre veí?

Per què puc arribar a Madrid en el mateix temps que a la meva feina?

És imprescindible que les cases tinguin jardí?

Per què hi ha regadius a zones amb poca aigua?

No hauria de ser la natura una 
herència de la qual aprendre?

Pot l’espècie humana extingir-se com ha succeït amb altres espècies?

 La globalització té lleis globals?Per què correm per agafar el metro 
si n’hi ha un cada sis minuts? 

Què és millor: l’eficàcia del subministrament energètic o repensar les necessitats que tenim?


