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INTRODUCCIÓ 
 
En la ciutat actual hi ha una demanda de parcs, zones d’esbarjo, de passeig, jardins... sobretot 
per part de la població de major i de menor edat. Des de la legislació s’ha intentat en tot 
moment donar cobertura a través de percentatges o d’altres paràmetres per tal de contribuir a 
l’obtenció d’aquest tipus d’espais, ja que un dels aspectes que realment contribueix a una millor 
qualitat de vida és l’equilibri entre els espais lliures públics i els privats. 
 
Des d’aquesta perspectiva s’ha intentat analitzar en primer lloc el concepte de l’espai públic i, 
per tant, la seva evolució al llarg dels últims segles, per tal d’observar amb detall els elements 
que han caracteritzat a aquests espais en la història, així com al verdadera essència dels 
models i sistemes plantejats per a la seva ordenació i sistematització. 
 
Tenint en compte aquest anàlisis evolutiu del concepte de l’espai públic s’ha considerat oportú 
modificar el títol de la tesina que inicialment s’havia plantejat (L’evolució del concepte de l’espai 
públic i les tècniques de gestió i ordenació que el regulen), ja que l’anàlisi del concepte duu 
intrínsec l’anàlisi de la seva evolució, el qual ens ajuda de forma notable a entendre el procés 
que ha anat transformant-lo fruit de les pròpies necessitats de la vida. 
 
El treball es centra en l’espai públic. Aquest concepte, malgrat ser molt ampli des del punt de 
vista conceptual i urbanístic, no s’ha detallat atès que, tal i com s’ha esmentat en l’anterior 
paràgraf, en funció de la situació històrica els diferents espais públics han anat absorvint 
diferents usos i transformacions i, per tant, el que actualment seria estrictament un carrer a 
través del qual hi circulen els peatons i el trànsit rodat, abans podia haver estat un espai de 
circulació i alhora un espai d’intercanvi, de comerç i d’esbarjo. Per tant, s’ha considerat oportú 
parlar d’aquest concepte d’una manera més global, sense arribar a concretar-lo en el títol. 
 
Tanmateix, l’objectiu principal d’anàlisi de la tesina era centrar-me en l’espai públic de 
relacions, d’estada, d’esbarjo, d’intercanvi, de descans, i no en el de la circulació. Malgrat tot, 
ens molts casos no es pot parlar d’un sense l’altre atès que van totalment vinculats i, sovint, 
fins i tot s’ha establert una macla entre els usos d’un i altre. 
 
En un Escrit de Attila Kotanyi i Raoul Vaneigem (1961), es defineix la circulació (i, per tant, els 
espais de circulació) com un concepte oposat als espais de trobada, de contemplació i 
d’esbarjo que es mencionaven anteriorment: 
 

“La circulación es la organización del aislamiento de todo el mundo. Por ello, 
constituye el problema principal de las ciudades modernas. Es lo contrario del 
encuentro, es la absorción de las energías disponibles para los encuentros o 
para cualquier tipo de participación, sea la que sea...” 

 
La preocupació de dotar a les ciutats d’espais lliures públics adequats ha donat com a resultat 
la producció tant de models ideals, per definició utòpics, complexos i, alguns d’ells, 
irrealitzables, com de models objectius. Els models ideals han estat més propers al camp social 
i, d’alguna manera, el paper dels autors d’aquests models ha estat mantenir el desig d’equilibri 
entre les relacions de l’home i la naturalesa, la igualtat social i el creixement moderat de la 
urbanització. Els models objectius, més propers al cap de l’urbanisme, limiten el tema dels 
espais lliures a la planificació i l’ordenació de les ciutats, la regulació de la densitat, la 
distribució dels espais verds, la seva estètica i producció. 
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L’espai públic futur ha de garantir la sostenibilitat, no només ambiental sinó econòmica i social 
dels processos interns en les ciutats. Sorgeix un pacte reconciliador amb la naturalesa on 
participen i es comprometen les seves unitats internes (ideològiques, polítiques, jurídiques i 
econòmiques) i els agents socials. L’espai públic com espai natural i obra de la societat ha de 
ser sostenible, és a dir, oferir un servei ambiental bàsic sense posar en risc la viabilitat dels 
sistemes naturals i millora de la qualitat de vida urbana dins dels límits dels ecosistemes. 
 
La globalització i diversificació de les activitats econòmiques influeix directament en l’estructura 
espacial i social de les ciutats. Aquests fenòmens demanden la requalificació i recuperació dels 
espais lliures públics en funció de la seva capacitat d’interconnexió de les tecnologies de la 
informació i del coneixement. L’espai públic coma a espai de les xarxes de comunicació admet 
la instal·lació i localització de mobiliari i equipaments que garanteixen la transmissió de la 
informació entre els ciutadans i entre aquests i el món. A més, desenvolupa la nova lògica 
espacial de les ciutats al voltant del lloc (com a forma territorial d’organització de la 
quotidianeïtat) i els fluxos (estructurats en circuits electrònics que lliguen entre si nodes 
estratègics de producció i gestió). 
 
En relació a l’estructuració del treball, aquest es planteja de la següent manera: 
 

En primer lloc es fa una anàlisi històrica. S’analitzen de manera ràpida les diverses 
transformacions de la ciutat i els espais lliures des de la Ciutat Antiga, passant per la ciutat 
medieval, fins a a ciutat industrial i l’època de la modernitat. Es ressalten les funcions clau que 
li han estat assignades, els seus principals problemes i les aportacions a l’urbanisme. També, 
s’analitzen diferents models teòrics, alguns dels quals materialitzats, de personatges 
significatius en la història que han deixat petjada en l’urbanisme. 
 
En segon lloc es descriuen una sèrie de conceptes desenvolupats per pensadors que també 
han deixat petjada, encara que de manera diferent, en les seves petites grans contribucions 
teòriques. Pert tant, s’analitzen models teòrics, destacats pels seus plantejaments 
revolucionaris sobre els espais lliures públic o, simplement, perquè contenen una proposta 
integral i coherent per a la seva ordenació. 
 
En tercer lloc s’analitzen els diferents instruments tant de gestió com de planejament que ens 
ajuden a regular i gestionar, entre d’altres, aquest tipus d’espais. De tota aquesta teoria també 
se n’extreuen conclusions que ens poden ajudar a entendre d’una manera més clara la nostra 
legislació. Alhora, s’analitzen una sèrie de models significatius en l’urbanisme català que ens 
poden aportar pautes i criteris a seguir a l’hora de determinar l’ordenació d’un territori. 
 
Els models que s’han escollit són models actuals, alguns dels quals han estat desenvolupats 
des de l’Institut Català del Sòl, els quals han contribuït de manera notable a crear barris 
agradables i de gran qualitat, gràcies, en part, a l’ordenació d’aquests espais i la seva relació 
respecte el seu entorn. 
 
Finalment, es descriuen una sèrie de conclusions a través de les quals s’ha intentat realitzar 
una aportació teòrica i tècnica, alhora que un nou concepte que contribueixi en el canvi de 
percepció dels espais públics, sobretot en les noves àrees residencial estratègiques que es 
plantegen desenvolupar des del nou Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, sobre mesures urgents 
en matèria urbanística, a través de les quals es pretén donar cobertura a l’important demanda 
social que és gaudir d’un habitatges digne, adequat i accessible. 
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CAPÍTOL I. Antecedents i models històrics. 
 
1. La ciutat i espais lliures en la història 
 
Des de sempre, els principals esdeveniments de la història de la humanitat han tingut lloc en 
els pobles i ciutats, més concretament en els espais urbans. Primordialment, de les relacions 
entre els éssers humans, i entre aquests i la naturalesa, han derivat una sèrie de processos de 
coexistència, i en altres casos d’intolerància, manifestats en cada estadi de desenvolupament 
de la civilització, i més, en el moment present d’aquest fenòmen de la creació que anomenem 
ciutat. La configuració dels espais urbans, domèstics o col·lectius, com a resultat d’aquests 
processos històrics ha estat en constant evolució. 
 
1.1 Les funcions bàsiques dels espais lliures en la Ciutat Antiga 
 
Malgrat ser un període tant llarg i, per tant, difícil d’establir paràmetres comuns, durant aquest 
període es poden destacar diferències entre les grans cultures que van abordar aquest estadi i 
la seva aportació per a la comprensió dels espais lliures. Es resumeixen les grans aportacions 
que va realitzar en la seva evolució la Ciutat Antiga a la concepció dels espais lliures. Les 
funcions dels espais lliures d’aquesta època a destacar són: el comerç; el diàleg; la “regulació 
del microclima”; l’ordre, la llibertat i l’estètica en la concepció dels espais urbans; la llibertat, 
vinculada a l’àgora; l’ordre, en relació a la regularitat i uniformitat dels traçats; i la sèptima i 
última funció, l’estètica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Els espais lliures en la ciutat medieval 
 
En la ciutat medieval també convergeixen molts factors que fan de la seva descripció un 
exercici complex i, sobre tot, fragmentat. La ciutat medieval adopta en la seva forma un principi 
fonamental del cristianisme: el desenvolupament de la vida interior. Adopten importància els 
espais interiors, la intimitat de l’habitatge, l’església i el monestir, amb l’objectiu principal de 
viure una vida cristiana, fet que es va manifestar sobre els espais urbans, especialment en el 
traçat dels seus carrers, tortuosos i foscos, la interiorització de les zones verdes (convents, 
monestirs i mansions de l’aristocràcia) i l’obertura de les grans places que van destacar el 
símbol més important dins de la ciutat: l’església. 
 
1.3 L’esplendor dels espais lliures en la ciutat postmedieval 
 
La ciutat postmedieval va estar determinada per un nou complex de trets culturals, una nova 
economia suportada en el capitalisme mercantilista i un nou marc polític establert per un Estat 
nacional. Una d’elles és la ciutat Barroca que recupera del passat la monumentalitat, l’ordre i la 
uniformitat. 
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Quan als espais oberts, el carrer amb el nou concepte d’avinguda torna a ser protagonista en 
l’estructura urbana; també el “jardí” o el “parc reial” és considerat com la contribució més bella 
de l’urbanisme barroc. Un fet de transcendència va tenir relació amb l’aplicació de l’expropiació 
com a tècnica per a la transformació del sòl privat en sòl públic. Un altre aspecte fonamental 
que va aportar el renaixement és la tècnica de la perspectiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El carrer principal rectilini i el traçat urbà de tipus radial poden considerar-se com les 
innovacions més destacades de la ciutat renaixentista. D’aquest nou concepte d’espai lineal 
sorgeixen a França els “Grands Boulevards”. 
 
1.4 Els espais lliures als orígens de la ciutat moderna 
 
Els problemes d’habitació i comunicació (transport) desplacen la presència dels espais lliures i 
les zones verdes. Aquest procés discriminatori sobre l’obert i el públic va generar “la revolució 
social per lo natural”. Les característiques d’aquest canvi i el “retorn cap a la naturalesa” van 
quedar expressades en la transformació dels jardins clàssics en parc naturals, la nova 
composició i decoració dels parcs i jardins com aportació del “romanticisme” i el canvi de 
concepció de l’art de la jardineria com “art del paisatge natural”. 
 

1.5 La revolució dels espais lliures en la ciutat industrial 
 
La revolució industrial del segle XIX va donar pas al fenomen de la urbanització i a la 
configuració espacial de la Ciutat Moderna. Aquest segle es pot catalogar com el de les grans 
transformacions, incloent la urbana, i, per una altra part, la revolució industrial com la 
convergència de la revolució social, urbana, ideològica, tecnològica, científica i capitalista. 
 
Els problemes que es revelen amb la revolució industrial són comuns en els escrits sobre 
l’origen de la ciutat moderna: migració camp-ciutat, pobresa, manca d’habitatges, concentració, 
localització de la indústria, higiene i sanejament, densitat poblacional, i també, la manca 
d’espais lliures verds.  
 
1.6 La modernitat: utopies i noves tensions 
 
Durant el segle XX, la història de la ciutat i conseqüentment dels espais lliures es divideix en 
dos: entre les utopies i les tensions de començament del segle protagonitzades essencialment 
la “societat urbana” (en les seves relacions públic-privada, de producció i consum, amb l’entorn 
natural i el camp, amb els equipaments i les zones verdes...) i entre les utopies i noves tensions 
de finals de segle, el protagonista del qual és “la societat regional o global”. 
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En aquesta època es poden destacar diferents models: 
 
- Entre el naturalisme i el racionalisme formal del segle XX. Apareixen noves exigències en la 
nova planificació global de les ciutats i noves tensions entre les teories de l’arquitectura i 
l’urbanisme que contemplen amb més deteniment la seva relació amb la naturalesa i el 
paisatge. S’obre pas a les teories de la “Ciutat Jardí”, destacant les teories de Howard i Le 
Corbusier, els quals comparteixen la preocupació per les tensions ressaltades anteriorment, 
però difereixen substancialment en els conceptes i en les propostes de solució que plantegen 
per a la ciutat en creixement. 
 
- El pensament de Howard sobre la ciutat i els espais lliures. Com a resposta a un problema 
mundial denominat superpoblació, o densificació urbana, causa  de la migració camp-ciutat, 
sorgeix la “Ciutat Social”. Howard planteja diverses hipòtesis: límit en nombre d’habitants i 
d’extensió física de les ciutats, la baixa densitat d’habitatges, descentralització de les funcions 
urbanes, els espais oberts i jardins com articuladors de les funcions i espais urbans, entre 
d’altres.  
 
- El pensament de Le Corbusier sobre la ciutat i els espais lliures. Es planteja un tipus de ciutat 
amb habitatges concentrats en edificis (Unité d’habitation) sobre un parc continu lliure de 
barreres, separant al peató de l’automòbil i trencant amb la relació directa entre l’habitant i la 
superfície de sòl. Amb la “nova biologia de l’àmbit edificat” inclou el concepte de la llum i el sol 
a sota de l’edifici aprofitant el buit resultant entre el sòl i la construcció per garantir la continuïtat 
de les zones verdes. 
 
- Els problemes de la ciutat i les seves transformacions en la òptica internacional. En aquest 
apartat s’analitzen les preocupacions més importants tractades en els Congressos 
Internacionals d’Arquitectura Moderna (CIAM), els quals són el punt de reflexió més important 
sobre la problemàtica urbana de principis de segle. 
 
1.7 Conclusions 
 
La ciutat antiga va aportar a l’urbanisme modern les funcions bàsiques per a la constitució dels 
espais públics a l’aire lliure: el comerç, el diàleg, la regulació del microclima, la funció pública 
de l’urbanisme, la llibertat, l’ordre i l’estètica. Per una altra part, la ciutat medieval va contribuir 
al desenvolupament formal de tals funcions aportant els espais necessaris per a la posterior 
sistematització de places, parcs, jardins i vies públiques a l’interior dels centres històrics. La 
història d’aquestes ciutats permet constatar el paper tan destacat que va ocupar el carrer com 
espai públic obert i integrador de les activitat urbanes, així com el seu valor (funcional, estètic i 
paisatgístic) com a element constitutiu de l’espai públic. 
 
La ciutat postmedieval (barroca i renaixentista) va expandir i renovar els buits urbans constituïts 
pels espais lliures públics, sorgint espais especialitzats per a jardins, places i avingudes 
(incloent el concepte de voreres) i el perfeccionament de tècniques de producció i gestió de tals 
espais com l’expropiació. Tanmateix, la tècnica de la perspectiva va introduir una visió en la 
tractament i traçat dels espais lliures i la seva articulació amb la resta del conjunt urbà. El 
naturalisme i romanticisme sobresurten en el detall de les seves composicions amb els 
elements plàstics, com els elements escultòrics i arquitectònics. No obstant, van ser els valors 
de l’estètica els que van engrandir aquest període de la història de la ciutat. 
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La modernitat des dels seus orígens va implicar la desaparició o requalificació dels espais 
lliures públics, especialment pels efectes de la nova economia capitalista en les rentes del sòl, 
la densificació urbana i la necessitat creixent de transport i comunicació. El problema de la 
carència associat als d’higiene i salubritat van exigir la intervenció directa de l’Estat en 
l’ordenació i planificació de les ciutats, com també, una reflexió generalitzada al voltant de la 
concepció d’una ciutat menys burocràtica i, per tant, més social. Tota aquesta complexitat va 
motivar una revolució teòrica en relació a aquest fenomen que va desembocar a una sèrie de 
models de ciutat als quals la relació espai lliure i densitat ocupaven un lloc important. Per tant,la 
ciutat industrial va aportar també una nova forma d’interpretar les funcions urbanes associades 
amb l’espai i el temps lliure; per una banda, posant límit al creixement urbà i, per l’altra, 
introduïnt un canvi d’escala en l’ordenació d’aquests espais. 
 
Van haver de passar uns anys perquè la preocupació pels problemes urbans fes ressò i 
convoqués a arquitectes i urbanistes als Congressos Internacionals d’Arquitectura Moderna 
(1928-1937), on es va centrar l’atenció a “l’esbarjo” com una de les funcions bàsiques de 
l’urbanisme modern. En relació a les altres dues funcions, habitar i treballar, es va mantenir la 
preocupació pel problema de la densitat i per la necessitat de recalcular la superfície d’espais 
lliures. Malgrat tot, cal destacar l’esforç de determinar els principals problemes de l’urbanisme 
modern, particularment en relació als espais lliures, però es pot desestimar la falta de 
continuïtat d’aquests espais i associar tals reflexions als fenòmens econòmics, que afectaven 
des de molt abans. 
 
Una de les tensions que manté l’urbanisme modern està lligada a la relació entre les rentes de 
sòl i la propietat del mateix. En relació als espais públics cada cop més la propietat privada 
envaïa els límits de l’espai públic, ja que no hi havia un control estatal que evités la disminució 
de la seva superfície i la pèrdua dels valors patrimonials i artístics. No obstant, la introducció de 
principis com la funció pública o social de l’urbanisme i la declaració d’utilitat pública en la 
planificació urbanística jan canviat el paradigma de benefici particular sobre el general. En 
aquest nou context, s’assignen cada cop més obligacions ala propietat privada, i no només 
drets, alhora s’admeten les tendències liberalitzadores i les formes de gestió associades amb 
resultats importants en la producció d’espais públics. 
 
En resum, es poden deduir certes demandes de tipus jurídic i tècnic que ajudessin en la 
resolució de la tensió públic-privada sobre la propietat o que progressivament sustentin i 
normalitzin les noves tendències col·lectives, transindividuals o liberalitzadores. La dimensió de 
l’espai públic futur depèn de en gran mesura de les decisions que s’adoptin al respecte, que el 
benestar general sigui protegit per la propietat pública, que el privat segueixi portant implícita la 
funció social, que l’Estat tradueixi en més espais públics la propietat patrimonialitzada, que el 
planejament condueixi a l’equilibri entre els drets i obligacions dels propietaris enfront de 
l’urbanisme i que, per exemple, la liberalització no sigui el pretext per a la proliferació d’espais 
privats en contradicció amb la disminució dels espais públics. 
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2. Models teòrics de l’espai públic 
 
En aquest apartat s’analitzen diferents models teòrics els quals van sorgir fruit de la 
preocupació de dotar a les ciutats d’espais lliures públics adequats. El resultat van ser tant 
models ideals, per definició utòpics, com models objectius. Els models ideals, més propers al 
camp social, han mantingut des dels orígens de la ciutat moderna l’esperança que aborda T. 
More en la seva utopia i en la descripció d’Amaurota com la “ciutat de la felicitat”. Els models 
objectius, més propers al cap de l’urbanisme, limiten el tema dels espais lliures a la planificació 
i l’ordenació de les ciutats, la regulació de la densitat, la distribució dels espais verds, la seva 
estètica i producció. 
 
Aquests models són: 
 
- La ciutat utòpica de More 
Existeixen dos condicionants primordials: el 
conjunt de l’espai exterior de la ciutat i el 
conjunt de l’espai interior del mateix. More 
parla de la “Illa dels Utopienses” i de la “Ciutat 
Amaurota”. 
 
 
 

- La ciutat jardí de Howard 
La seva aportació teòrica està dirigida principalment a la superació 
dels problemes de la Ciutat Industrial de finals de segle XVIII per 
una nova visió de Ciutat Social més lliure, justa i harmònica amb la 
naturalesa. 
 
 
 

- L’eixample de Cerdà 
Sobre la teoria de Cerdà es va suportar la 
proposta de “Reforma i Eixample de 
Barcelona” adoptada com a projecte el 
1860. Les fonts d’inspiració van ser la 
humanització de les condicions de vida de 
la ciutat, l’atorgament d’un nou estatus a la 
classe obrera amb l’accés a un habitatge 
digne, la superació del paradigma 
higienista de l’època, la lluita contra la 
densificació i la ruralització de la ciutat. Es 
destaca la reparcel·lació com a instrument 
per fer viable la proposta de Cerdà.   

 
- Els bulevards de Haussmann 
Associats a la política de reconstrucció i 
remodelació del centre antic de la ciutat, van 
sorgir els problemes que van exigir un nou 
model d’espais públics que afavorissin 
les funcions de circulació i esbargiment, fet 
que va motivar l’aparició dels “Boulevards”. 
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- Sistema d’espais verds a Japó 
La “Llei de Planificació Urbana” inclou la 
designació dels reajust de terrenys per 
garantir millors condicions d’ocupació de 
sòl, dotació de zones verdes i regularització 
del traçat del vial. La seva innovació radica 
en la incorporació d’un llenguatge cultural i 
estètics propis, a més d’un respecte per 
l’ordre i la naturalesa. Dins de les funcions 
atribuïdes als parcs i àrees verdes  la 
prevenció de desastres ocasionats per les 
inundacions, incendis i terratrèmols, pot 
catalogar-se molt particular del model japonès.  
 
- Sistema d’espais lliures en una ciutat funcionalment organitzada 
Rodríguez-Avial (1982) estableix un sistema d’espais lliures que s’aculli al nivell d’exigència i 
sensibilitat que plantegen les col·lectivitats urbanes. La seva proposta busca un tipus de ciutat 
que manifesti un equilibri entre les àrees que la composen: habitatge, activitat i treball, esbarjo i 
oci, i de circulació, (les quals fan referència a la Carta d’Atenes). 
 
3. Conclusions dels models teòrics 
 
En resum, els models ideals van pretendre repercutir en els problemes de tipus social i sanitari 
que van afectar a la ciutat postmedieval. Des del segle XIV la utopia de More assenyala la 
importància de l’organització de la societat al voltant de l’organització dels espais lliures, la 
necessitat d’articular un sistema urbà sobre les activitats d’habitació, treball i oci del qual 
depengui la felicitat dels seus habitants i que, a la vegada, protegeixi els ideals i interessos de 
la comunitat.  
 
A finals del segle XIX Howard ressalta, a més, el paper que juga la naturalesa, representada en 
els espais verds, en la consecució dels benestar social i en l’articulació de les funcions 
urbanes. La Ciutat Jardí va invitar no només a contemplar el verd possible dels seus espais 
sinó també als seus habitants agrupats sense distinció de classes dins d’un cercle tancat de 
relacions socials i funcionals. Però Howard, a més, va concebre un teixit d’espais lliures al 
voltant dels eixos de circulació i zones verdes denominat “matriu verda” garantint amb certa 
lògica els fluxos i l’ordenació interior i exterior. 
 
Per a l’eixample de Barcelona, Ildefons Cerdà va fusionar en un sol model el tractament 
conjunts dels problemes esmentats i va concebre la seva ciutat social sobre un teixit d’espais 
lliures jerarquitzats, accessibles i continus, proporcionats a la densitat d’habitants establerta i, 
sobre tot, articulant la nova urbanització amb la ciutat antiga i la resta del territori a través d’un 
sistema d’espais verds. A més de donar solució als problemes citats anteriorment, el model va 
intervenir també en assumptes relacionats amb l’estètica i la qualitat d’aquests espais. La 
regulació dels volums edificables, patis interiors, façanes, carrers i zones verdes es va traduir 
en un paisatge urbà harmoniós i compacte. 
 
L’obertura dels grans bulevards a París executats per G. Haussmann van introduir un alt sentit 
estètic i paisatgístic en l’ordenació dels espais lliures. Ratificà la importància del carrer com a 
element constitutiu de l’espai públic, el seu paper en la configuració de la perspectiva, en 
l’establiment de la xarxa d’espais lliures i en la determinació de l’escala humana. 
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En general, la preocupació més important de tots el models i sistemes analitzats tenen a veure 
amb l’indicador (actual i futur) de l’espai lliure per habitant. En tots els casos s’estima que la 
seva adequada proporció ajuda a resoldre la tensió existent entre l’urbanisme i la naturalesa, 
influeix en la recuperació de l’estètica i el paisatge, en el sanejament i la higiene, i en el 
benestar físic i psíquic dels seus habitants. Teòricament la seva determinació està directament 
relacionada amb la densitat d’habitants desitjable per a cada ciutat, tenint present que a major 
densitat, major indicador d’espai lliure públic. El càlcul varia depenent de l’abast del concepte 
d’espai lliure adoptat i dels seus elements constitutius, per exemple, si s’inclou o no el sistema 
viari. 
 
En terme generals, s’estableix un percentatge per al sistema, xarxa o trama general i, de la 
mateixa manera, per al sistema local o de detall. Amb l’indicador resultant de la utopia de More 
queda demostrat el seu interès d’oferir a través dels espais verds el màxim plaer a la població, 
entenent per plaer l’estat del cos o de l’esperit en el qual es troba el delit i aquest en conformitat 
amb la naturalesa. 
 
Els teòrics també analitzen les condicions de distribució i accessibilitat dels espais lliures a 
nivell local i/o general. Els models i sistemes analitzats s’emplacen sobre un traçat urbà 
predeterminat, preferiblement de tipus radial o reticular. Els primers assumeixen el caràcter de 
sistema tancat, unidireccional i monocèntric, mentre que els segons es plantegen un sistema 
obert, multidireccinal i continu. En tots els casos, les activitats residencials i productives giren al 
voltant d’un eix central on s’ubica el poder administratiu, l’església i el comerç, com també, les 
rentes de sòl més elevades. El model reticular es caracteritza per ser més flexible, adaptable a 
qualsevol topografia i escala d’intervenció (des del barri fins a la ciutat). 
 
Un aspecte analitzat amb profunditat a la teoria de Cerdà té relació amb l’articulació física dels 
espais lliures de domini públic amb els de domini privat, a més del tractament dels espais 
interiors. Els models i sistemes han de regular i garantir aspectes com la coherència, 
distribució, estètica i uniformitat del conjunt d’aquests espais, preveient que no competeixin en 
escala, seguretat i representació i, fonamentalment, que no s’apropin a situacions com la 
segregació social i la discriminació cultural. 
 
Tenint present el detall dels models objectius, no han de deixar-se de banda els ideals i nivells 
relatius d’utopia en la concepció dels espais lliures públics. La producció teòrica futura de 
models i sistemes i la capacitat inventiva dels equips tècnics encarregats de la planificació i 
l’ordenació d’aquests espais han de deixar pas a desigs com la felicitat (More), la solidaritat 
(Cerdà), la bellesa (Haussmann), la seguretat (sistema japonès) i l’organització (Rodrígues-
Avial). La solució als problemes dels espais lliures no és purament quantitativa i distributiva, 
sinó que ha de plantejar nous paradigmes sobre l’estètica i la qualitat dels espais públics 
moderns, sobre les exigències d’una societat diversa. Les particularitats de tals models, 
pensats per a ambients geogràfics, socials, culturals i econòmics determinats, no permeten la 
seva rèplica total però almenys si tenir en compte els seus principis i objectius. 
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CAPÍTOL II. Conceptes i definicions dels espais púb lics.  
 
4. Conceptes i definicions 
 
Aquest capítol aborda segments del pensament i la teoria de l’espai urbà com assumpte social i 
econòmic, del desenvolupament sostenible i de les tecnologies de la informació i el 
coneixement, destacant els valors que en cada cas ha de potenciar el disseny i l’ordenació de 
l’espai lliure futur. 
 
Aquest apartat es divideix en 3 punts: 
 
4.1 L’espai social 
4.2 L’espai de la informació i el coneixement 
4.3 L’espai sostenible 
 
5. Conclusions 
 
A més de les funcions estètiques, paisatgístiques, higienistes i funcionals assignades als espais 
lliures públics en la història de la ciutat, el seu ordenament i disseny futur ha de garantir de 
manera sostenible la interacció dels agents o actors socials, l’activitat econòmica i el 
desenvolupament de tecnologies de la informació i el coneixement. En aquest sentit, 
assumeixen un paper essencial en l’estructuració del sistema urbà assegurant les relacions 
entre els elements de l’estructura social i com a prolongació de la reproducció simple de la 
força del treball, dels espais de producció i de consum. 
 
L’espai públic ha de materialitzar l’organització de les relacions internes entre les unitats 
d’aquest sistema (ideològica, política, jurídica i econòmica) i l’articulació del conjunt d’elements 
de l’estructura espacial (producció, consum, intercanvi, gestió i simbòlica). Els nous productes 
urbans relacionats amb aquests espais han d’incorporar un sentit ampli de flexibilitat (espacial) i 
capacitat de penetració (social) sense restringir el seu caràcter funcional i estètic. L’espai públic 
com espai social admet la seva participació en la creació i delimitació de tals espais. 
 
L’espai públic futur ha de garantir la sostenibilitat, no només ambiental sinó econòmica i social 
dels processos interns en les ciutats. Sorgeix un pacte reconciliador amb la naturalesa on 
participen i es comprometen les seves unitats internes (ideològiques, polítiques, jurídiques i 
econòmiques) i els agents socials. L’espai públic com espai natural i obra de la societat ha de 
ser sostenible, és a dir, oferir un servei ambiental bàsic sense posar en risc la viabilitat dels 
sistemes naturals i millora de la qualitat de vida urbana dins dels límits dels ecosistemes. 
  
D’altra banda, l’espai públic sostenible garanteix les condicions mínimes de seguretat i 
confiança sobre la ciutat i les seves unitats internes. La reinvenció i recuperació dels espais 
públics com espais de mort (produït segons Lefebvre per les potències polítiques) requereix 
fonamentalment el control de les forces productores de l’espai urbà, la creació social i el 
respecte per la naturalesa. 
 
La globalització i diversificació de les activitats econòmiques influeix directament en l’estructura 
espacial i social de les ciutats. Aquests fenòmens demanden la requalificació i recuperació dels 
espais lliures públics en funció de la seva capacitat d’interconnexió de les tecnologies de la 
informació i del coneixement. 
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CAPÍTOL III. La regulació de l’espai públic. 
 
En aquest capítol es fa un anàlisis de normes urbanístiques d’àmbit general i local amb el 
propòsit central de mostrar que les normes urbanístiques adopten un concepte clar i els criteris 
suficients per a la delimitació, gestió i ordenació de l’espai públic modern. 
 
6. Regulació de l’espai públic en la legislació urbanística espanyola 
 
En la regulació i tractament de l’espai públic es troben els motius històrics, socials i econòmics 
que van portar al legislador a intentar resoldre problemes relacionats amb la tensió públic-
privada sobre la propietat, com també a nivell sanitari, estètic i paisatgístic.  
 
Les disposicions sobre espais públics s’emparen a principis constitucionals i legals en garantia 
de drets com: el domini, l’ús i el gaudiment de la propietat pública i privada, a una vida sana i la 
protecció de la naturalesa i el medi ambient. L’interés per la producció i protecció de l’espai 
públic va quedar consagrat sobre el cànon jurídic de la utilitat pública on l’Estat, a través de les 
lleis, va reconèixer amb el temps que a més de ser un dret li comporta també deures i 
obligacions. 
 
S’ha estructurat aquest apartat en dos: 
 
6.1 Antecedents de l’ordenament jurídic espanyol sobre espais lliures. 
6.2 L’ordenament jurídic actual dels espais lliures a Espanya 
 
 
7. Regulació i tractament de l’espai públic en la legislació de Catalunya. 
 
La Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de 1979 va establir a les Comunitats 
Autònomes competències exclusives en matèria d’urbanisme. La Generalitat de Catalunya va 
començar a exercir les esmentades competències a través del Real Decreto 1385/1978, de 23 
de junio, por el que se traspasan competencias de la administración de l’Estado a la Generalitat 
de Catalunya en materia de urbanismo. Tanmateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 
també recull en l’article 149.5.a) la competència exclusiva de la Generalitat en matèria 
d’urbanisme. 
 
Actualment l’ordenament jurídic urbanístic català de l’espai públic està constituït pel Text refós 
de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
 
En aquest apartat s’ha considerat oportú fer esment a l’ordenament jurídic de l’espai públic a 
Catalunya, que és el tema que ens ocupa. 
 
8. Conclusions en relació a la legislació 
 
El concepte d’espai públic comprèn en tota la seva magnitud i complexitat els espais urbans 
establerts per la llei i delimitats pel planejament com de domini i ús públic. La legislació 
urbanística catalana assumeix una dimensió que pot abordar en el seu conjunt els 
equipaments, infraestructures (de comunicació) i serveis públics. També tracta la categoria 
d’espais lliures públics, i aquests, a la vegada, les zones verdes i jardins públics. 
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Les lleis generals comunitàries no inclouen definicions sobre espai públic, lliure o verd. 
Assumeixen l’existència d’un consens i claredat sobre la seva definició i abasts tècnics i 
jurídics. 
 
La distribució de càrregues i beneficis en la urbanització, conjuntament amb el compliment de 
la funció social i ecològica de la propietat, s’estableixen com a principis rectors de l’actuació 
urbanística per a la producció i conservació de l’espai públic. 
 
Sobre la constitució de l’espai públic, lliure o verd, la legislació és molt flexible. En paràmetres 
generals, determina com elements constitutius els parcs, jardins, zones verdes i espais per a 
l’esbarjo, el lleure i l’esport. Excepcionalment s’inclouen àrees protegides, àrees o immobles 
amb potencial paisatgístic i cultural o elements constitutius de l’estructura natural, com rius, 
platges i boscos, (en aquest cas queda regulat per Plans territorials sectorials). 
 
Les vies s’entenen també com a part del conjunt d’espais lliures públics, malgrat que estan 
regulades com a sistema independent. Aquests espais també poden contribuir a les funcions 
estètiques, paisatgístiques i ecològiques que s’atribueixen a altres espais. 
 
L’espai públic es concep com el conjunt d’elements que forma part i a la vegada articula 
l’estructura espacial de les ciutats. Es reconeix com a sistema, xarxa o trama d’espais lliures 
d’ús i domini públic. 
 
La legislació urbanística, per a efectes del planejament i ordenació de l’espai públic, determina 
tres escales d’intervenció: regional (o intermunicipal), municipal (o general) i local (o 
urbanística). Els planejaments urbanístics estableixen per a cada cas els criteris i 
determinacions relacionades amb la delimitació, gestió i execució d’aquests espais. 
 
Els criteris fiscals, administratius i de foment prevalen sobre els estètics, higienistes i 
paisatgístics. La preocupació actual està basada en l’interès per millorar els estàndards 
quantitatius i la reducció dels costos d’adquisició dels terrenys destinats a aquest tipus 
d’espais, i no en garantir un equilibri entre aquests interessos i la millora dels estàndards 
qualitatius, malgrat que cada cop s’hi contribueix més. 
 
L’ordenació detallada de l’espai públic es remet a plans o programes especials urbanístics, 
particularment la seva qualificació, delimitació i localització. En general, no s’inclouen 
paràmetres específics que garanteixin el seu contingut, l’estètica i plasticitat. 
 
En cap cas s’exclou de la classificació o zonificació del sòl (urbà, urbanitzable i no urbanitzable) 
la regulació i tractament de l’espai públic. No obstant, la legislació no estableix a fons la 
diferència entre els espais públics que compleixen una funció essencialment urbanística (espai 
públic urbanístic) o natural (espai públic natural). 
 
El problema de l’adquisició de sòl per a espais públics es resol amb la qualificació d’utilitat 
pública com a potestat exclusiva de l’administració. Addicionalment, com a mecanismes per a 
dur a terme aquest procés s’utilitzen: l’afecció de plusvàlues, la cessió gratuïta (obligatòria o 
voluntària), els patrimonis públics de sòl, les transferències de drets de construcció i 
edificabilitat, l’expropiació, la compensació i l’ocupació directa. El planejament preveu la 
reserva de terrenys per a l’execució d’espais i equipaments públics. 
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La cessió gratuïta, obligatòria o voluntària, passa a ser la millor opció per a l’adquisició de 
terrenys la finalitat dels quals sigui d’utilitat pública. Les principals avantatges d’aquest 
procediment radiquen en l’abaratiment de les despeses d’execució de les obres i la 
simplificació de la gestió urbanística (concertació amb propietaris, tràmits expropiadors,...) 
 
En la legislació s’estableixen indicadors de superfície mínima d’espai públic que tenen en 
compte la seva proporció respecte la superfície construïda o sostre edificable, però no es 
determinen paràmetres per a l’ordenació d’aquest espai públic, malgrat que han de justificar-se 
de forma raonada i coherent. La qualitat de l’espai públic depèn, en part, de l’ordenació 
d’aquest. 
 
Sobre la preocupació del legislador espanyol en matèria d’espais lliures públics es mantenen 
vigents les següents situacions: inexistència d’una regulació específica per als espais lliures 
públics i substitució i empobriment dels criteris estètics i paisatgístics. 
 
 
Resum de la regulació i tractament dels espais públics: 
  

Àmbit de referència Espanya Catalunya 

Regulació actual de l’espai públic - Llei del sòl 6/1998 - Llei d'urbanisme, DL 1/2005 
- Reglament, Decret 305/2006 

Instruments generals d’ordenació - Es refereix 
exclusivament al Pla 
d’Ordenació Urbana 

- Pla Director Urbanístic 
- Pla d’ordenació 
 urbanístic municipal 
- Programa d’actuació 
 urbanística municipal 

Instruments derivats d’ordenació - Pla parcial - Pla parcial urbanístic 
- Pla especial urbanístic 
- Pla de millora urbana 

Classe de sòl al qual aplica el 
règim d’espai públic 

- Sòl urbà 
- Sòl urbanitzable 

- Sòl urbà consolidat  
- Sòl urbà no consolidat 
- Sòl urbanitzable delimitat 
- Sòl urbanitzable no delimitat 
- Sòl no urbanitzable 

Sistemes utilitzats per a la gestió 
de l’espai públic 

- Reparcel·lació - Reparcel·lació 
- Expropiació 
(inclou compensació bàsica i per 
concertació, cooperació i sectors 
d’urbanització prioritària) 

Instruments utilitzats per a la 
producció de l’espai públic 

- Cessió obligatòria i 
gratuïta (mín. 10% de 
l’aprofita. urbanístic) 
- Expropiació 

- Cessió obligatòria i gratuïta 
- Patrimoni públic de sòl i habit. 
- Expropiació 

Estàndards per a l’ordenació - Es remet a la 
legislació autonòmica 
i al planejament 
general 

- Sistemes generals: per a ús 
residencial, 20 m²sòl / 100 m²st., 
mínim. 
- Sistemes locals: en ús 
residencial 20 m²sòl / 100 m²st., 
amb un mínim del 10% de la 
superfície de l’àmbit; en ús no 
residencial un mínim del 10% de 
la superfície de l’àmbit. 
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CAPÍTOL IV. Tècniques de gestió i d’ordenació de l’ espai públic. 
 
9. La gestió de l’espai públic 
 
En aquest capítol es mencionen les tècniques de gestió de l’espai públic, les quals en permeten 
la transformació de l’ús del sòl, segons queda regulat en el DL 1/2005, d’acord amb el 
planejament urbanístic i respectant el règim urbanístic aplicable a cada classe de sòl. 
 
Els sistemes de gestió desenvolupen les directrius i criteris establerts pel planejament. 
Tanmateix, els sistemes d’actuació urbanística que permeten materialitzar el planejament i, per 
tant, la transformació de l’ús del sòl, són: (art. 115, DL 1/2005) 
 
- Reparcel·lació. (La reparcel·lació inclou quatre modalitats: compensació bàsica, compensació 
per concertació, cooperació i per sectors d’urbanització prioritària). 
- Expropiació. 
 
Cal tenir en compte que l’administració actuant és qui ha de decidir el sistema d’actuació 
urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans econòmico-
financers amb què compti, la col·laboració de la iniciativa privada i altres circumstàncies que hi 
puguin tenir relació. 
 
10. Tècniques per a l’ordenació de l’espai públic 
 
Per a l’ordenació de l’espai públic els documents de planejament tenen una importància 
destacable atès que juguen un paper important en la consolidació dels sistemes o xarxes 
d’espais públics generals i locals, garantint la seva connexió i continuïtat. Tanmateix, el 
planejament possibilita l’actuació directa sobre l’espai públic, i no només determina la 
zonificació i distribució, sinó que garanteix la individualitat dels sectors físics i socials, tenint en 
compte la generalitat del seu entorn i els valors patrimonials, culturals, paisatgístics i 
ambientals de l’emplaçament del quan en forma part. 
 
En relació als planejaments derivats trobem els Plans parcials urbanístics, aquests classifiquen 
i delimiten el sòl d’ús i domini públic, concreten les reserves de sòl per a sistemes i xarxes 
urbanístiques generals i locals, regulen els usos i paràmetres d’edificació, assenyalant les 
alineacions, rasants i els determinacions bàsiques d’ordenació de volums, incrementen la 
qualitat ambiental, inclouen aspectes per a la definició, ampliació o protecció dels elements 
integrants de les xarxes públiques, entre d’altres. També trobem els Plans especials urbanístics 
i els Plans de millora urbana. 
 
Tenint en compte les determinacions establertes pels planejaments generals i derivats, a 
l’aproximació més detallada dels espais públics s’arriba a través dels projectes d’urbanització. 
Aquests intervenen en l’ordenació de l’espai públic els projectes arquitectònics i paisatgístics, 
així com els rehabilitació, conservació i remodelació urbana. 
 
11. Models de projectes d’ordenació de l’espai públic 
 
Per acabar, en aquest capítol s’exposen un seguit de models de projectes d’ordenació de 
l’espai públic amb l’objectiu de destacar-ne una série d’aspectes relacionats amb la seva 
ordenació. 
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El primer model que es menciona fa referència a un àmbit de petita escala (Jardins de Paula 
Montal, Barcelona) i, per tant, la seva descripció segueix unes pautes diferents als demés. La 
resta de models són d’àmbit més destacable i tenen un pes molt més rellevant en relació a la 
resta de la ciutat. Aquests models més destacats són: 
 
- Vila Olímpica, 
 de Barcelona: 
 
 
  
 
 
 
 
 
- Sector Sud de Gallecs, 
a Mollet del Vallès: 
 
 
 
 
 
 
 
- Entorn de la Colònia Güell,  
a Santa Coloma de Cervelló: 
 
 
 

 

 

 

 

- Centre Direccional,  
a Cerdanyola del Vallès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per estructurar aquests models més destacats a nivell de territori s’ha seguit el següent 
esquema d’anàlisi: situació, antecedents, instrument de planejament i sistema d’actuació, 
entitat executora, superfície total de l’àmbit d’actuació, superfície d’espai públic, criteris 
d’ordenació i, per últim, crítiques al model. 
 
Finalment s’ha establert un quadre comparatiu dels sectors promoguts a l’Institut Català del 
Sòl, empresa on actualment imparteixo la meva activitat professional. 
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CONCLUSIONS 
 
En la ciutat actual, malgrat les regulacions de la legislació urbanística, hi ha una insuficiència 
d’espais lliures i zones verdes. Cada cop més s’ha intentat resoldre aquesta demanda de la 
població però, encara ara, la manca de recursos econòmics ha fet que es centressin els 
esforços en la superació d’altres necessitats bàsiques com l’habitatge, infraestructures i altres 
serveis públics. 
 
Des d’aquesta perspectiva, observar els processos i les tendències de països com el nostre en 
la regulació, gestió i ordenació de l’espai públic, és òptim si es permet retrobar els elements 
que han caracteritzat a aquests espais en la història, la verdadera essència dels models i els 
sistemes plantejats per a la seva ordenació i sistematització, com també la idoneïtat dels 
instruments i els mecanismes emprats per a resoldre les qüestions de tipus quantitatiu i 
qualitatiu que l’envolten. 
 
En el nou Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, es 
fa esment a les Noves Àrees Residencials Estratègiques – ARES – (art. 19)  per tal de fer front 
a la gran demanda social que és gaudir d’un habitatge digne, adequat i accessible, ja que arrel 
dels estudis duts a terme per a la redacció de la proposta del Pacte nacional per a l’habitatge 
s’havia detectat una demanda no satisfeta de molts habitatges requerits d’ajut públic. 
 
A través de la promoció d’àrees residencials estratègiques es vol donar cobertura a l’important 
dèficit acumulat i la magnitud de la demanda comentada anteriorment, i es vol fer mitjançant un 
instrument de planejament general supramunicipal, com és el pla director urbanístic, el qual ha 
de delimitar les àrees residencials estratègiques i ha de procedir a la classificació del sòl, a 
l‘ordenació i a l’establiment de les determinacions necessàries per a l’execució directa 
d’aquestes àrees. 
 
Tan mateix, aquestes àrees haurien de tenir present no només la demanda d’habitatge sinó 
també la demanda per part de la població de parcs, zones d’esbarjo, de passeig, jardins... que 
contribuïssin de manera notable a una vida més digna i agradable, ja que a l’hora de crear 
noves àrees residencials és imprescindible l’equilibri entre una i altra demanda. 
 

DRET HABITATGE   DRET CIUTAT  DRET ESPAIS PÚBLICS 

 
Fent referència al segon paràgraf d’aquest apartat, des de l’observació dels processos i 
tendències en la regulació, gestió i ordenació de l’espai públic, és òptim retrobar els elements 
que han caracteritzat a aquests espais en la història, la verdadera essència dels models i els 
sistemes plantejats per a la seva ordenació i sistematització. 
 
En el següent apartat es mencionen alguns dels aspectes que caldria tenir en compte en la 
reinterpretació conceptual dels espais públics moderns, considerant, en alguns casos, els 
elements que han caracteritzat a aquests espais en la història. 
 
- Conceptes a tenir presents en la reinterpretació de l’espai públic 
 
L’ordenació i disseny de l’espai públic en l’urbanisme modern han perdut gradualment alguns 
dels valors estètics que el van engrandir en els seus principis. Caldria tenir present en la gestió 
i ordenació de l’espai públic modern la importància de l’estètica , en la qual es ressalta el sentit 
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de la bellesa en la creació artística, incloent dins d’aquesta els espais públics urbans. S’incita a 
reprendre la idea en la concreció del projecte urbanístic i arquitectònic. 
 
En els espais plàstics la forma desenvolupa la idea. L’urbanisme i l’arquitectura modelen els 
espais amb la finalitat d’incorporar els elements que desperten la sensibilitat dels ciutadans, la 
seva capacitat d’aprehensió i l’harmonia amb la naturalesa. 
 
La plàstica reprodueix elements de la naturalesa i manifesta el sentiment dels ciutadans en 
l’espai lliure públic. Garanteix la integració dels espais naturals i els espais artificialitzats per 
l’arquitectura i l’urbanisme. Alhora, introdueix elements al·legòrics a la grandesa de la 
naturalesa i les qualitats de l’ésser humà, sense reemplaçar-los en cap moment. Els espais 
plàstics són manipulables, composats de matèria dúctil, flexibles i capaços d’asumir una forma 
determinada en funció de l’estètica. Com a categoria estètica, els espais plàstics reivindiquen 
la idea amb la forma, barrejant-ho en íntima harmonia. 
 
L’espai plàstic es podria definir com “ l’espai que modela la forma urbana segons les normes 
estètiques creades directament pels moviments expressius del cos humà a l’aire lliure”. Aquests 
espais, a més de facilitar l’accés i comoditat dels ciutadans, desperta la seva sensibilitat i sentit 
de convivència amb la naturalesa. 
 
Per exemple, en el Parc Central de Barcelona els elements naturals preexistents determinen la 
idea de projecte (el riu, la topografia, el bosc), els quals són renovats simbòlicament a través de 
superfícies i elements plàstics que introdueixen textures i color al conjunt. La conservació del 
patrimoni històric també forma part de la idea del projecte, com l’antic pont, que enllaça i 
orienta la circulació interior alhora que es destaca com element constitutiu del paisatge.  
 
Un altre exemple molt evident de gran espai destinat a la població es troba a la ciutat de 
Madrid: El Retiro. Segons les normes estètiques del moment es conjuguen les formes 
orgàniques i geomètriques. La seva plasticitat està determinada pel predomini d’elements 
naturals, l’articulació del seu traçat al teixit urbà existent, la relació harmònica d’unitats 
espacials i de la circulació –fluxes-, l’estètica del mobiliari i els jardins i la incorporació d’obres 
plàstiques com escultures i monuments. El parc a passat a ser el pulmó verd de la ciutat, oferint 
a més d’un ampli repertori cultural, esportiu i d’oci, un servei ecològic important per als que 
resideixen en el seu entorn i als ciutadans en general. 
 
La forma en la creació dels espais plàstics conté els elements bàsics que permeten la 
materielització de la idea. Per les seves característiques es poden classificar de la següent 
manera: funcionals i estètics. Aquests espais plàstics  es constitueixen en la forma general dels 
sistemes i xarxes d’espais lliures públics, i a la vegada, contenen al forma específica de llocs i 
objectes plàstics (places, jardins, escultures, monuments, mobiliari). 
 
Tanmateix, la idea en la creació dels espais plàstics conté els elements bàsics que garanteixen 
el compliment de la funció ecològica i social dels espais públics. Depenent de la seva 
especialització, qualificació i ús previst, varien d’intensitat i superfície, incloent com a mínim: 
 

- Funcions bàsiques (desenvolupades des de la ciutat antiga): diàleg, comerç, regulació 
del microclima, llibertat d’expressió i accés, ordre, circulació i verd. 

- Funcions especials (desenvolupades en la ciutat moderna): sanejament, paisatgisme, 
cohesió social, informació, tecnologia, simbòlica, seguretat, productivitat i sostenibilitat. 
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A continuació es mencionen una série de punts a través dels quals s’estableixen uns criteris 
per a la formulació d’aquests espais. Tanmateix, també seria interessant tenir presents altres 
aspectes, com projectuals o de disseny, aspectes ambientals, econòmics o programàtics, que 
també ens definirien una seguit de pautes en la seva ordenació. 
 
- Criteris per a la formulació d’aquests espais 
 
Caldria tenir presents una sèrie de conceptes que ens ajudessin a l’hora de definir l’ordenació i 
el disseny d’aquests espais més projectuals, de disseny i programàtics. Els principis que es 
plantegen es regeixen d’acord amb un seguit d’atributs que donen un sentit específic a l’espai 
en qüestió. Aquests són: 
 

- Obra artística : Incorporen el sentit de la bellesa a la 
ciutat, donant identitat i caràcter d’unitat al projecte. 
Aquest sentit s’aconsegueix a través del tractament i 
disposició dels elements estètics tals com els 
materials, volums, plans, textures, llum, colors, 
perspectiva i composició. Aquests espais motiven a la 
contemplació i la crítica de l’art públic, així com 
desperten la sensibilitat sobre la bellesa i la vida 
contingudes en les obres d’art. 
 
Un exemple evident serien els parcs i avingudes de la 
Ciutadella Olímpica de Barcelona. 
 

- Obra social / cívica : La seva funció és la cohesió, per 
tant la contribució directa a la qualitat de vida i al 
benestar social. Es caracteritza pel seu dinamisme, 
comú a les activitats diverses, els treballs dividits, la 
quotidianeïtat i les arts. 
 
Un exemple seria la Rambla del Raval de Barcelona, la 
qual es va plantejar amb l’objectiu de crear un espai 
públic que contribuís a la integració social, el 
desenvolupament i ordenació de l’activitat comercial, 
oferint un espai segur, de descans, obert al diàleg i de 
circulació. L’escultura d“el Gat” ha passat a ser un 
element simbòlic del projecte i mostra de la 
convivència artística, cultural i social de la zona. 
 

- Obra natural : La seva funció és bàsicament 
pedagògica i ecològica, i contribueix, també, a la 
qualitat de vida i al benestar social dels habitants. 
Regula els efectes del microclima, la contaminació i la 
insalubritat. 

Un exemple serien els Jardins de Pedralbes, 
dissenyats a partir d'un projecte que integrava, en un traçat geomètric decoratiu, gran 
part dels arbres ja existents, amb un estany i diversos elements decoratius. 
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- Obra urbanística : La seves funcions són l’articulació, 

la integració i la seguretat, ja que garanteix el 
moviment i la circulació dels individus a l’aire lliure, 
contribuint al diàleg, la contemplació i el descans. Es 
retorna al sistema viari el caràcter d’espai públic 
funcional, ja que condiciona els elements formals del 
seu traçat, les voreres, l’arbrat i les característiques 
plàstiques de les façanes. 
 
Un exemple seria el Front Marítim de Barcelona, en el 
qual s’incorporen tots aquests aspectes estètics i 
formals comentats en l’anterior paràgraf. En la Vila 
Olímpica es va constituir una xarxa d’espais lliures 
públics i privats que articula tot el sistema de fluxos i 
les activitats d’esbarjo, de circulació i de descans. 
 

- Obra econòmica : La seva funció és l’intercanvi, ja que 
tenen lloc en l’espai urbà les activitats comercials i, per 
tant, les relacions econòmiques de producció i 
consum. Es rememora a les formes tradicionals de 
comerç en què es feia esment en la Ciutat Antiga. 
L’intercanvi econòmic que es genera contribueix de 
manera notable a la revalorització del sòl urbà. 
 
Un exemple molt clar seria l’Avinguda del Portal de 
l’Àngel de Barcelona, així com els mercats setmanals 
que tenen lloc en petits municipis, ens els quals no hi 
ha un edificació específica per a aquest ús. 

 
- Obra de la tecnologia : La seva funció és la informació 

i estableixen un llenguatge entre la ciutat i la població. 
Formen part d’aquest grup els elements com caixers 
automàtics, punts d’informació turística, avisos... és a 
dir, aquelles peces que formen part de la composició 
del lloc però no obstaculitzen la resta de sistemes. 
 
Un exemple a mencionar serien els espais lliures del 
Fòrum de Barcelona, en els quals hi intervé molta 
informació relacionada amb la sostenibilitat, el 
mediambient i les noves tecnologies de la 
comunicació. Molts d’aquests elements estan 
dissenyats segons l’estètica i unitat del projecte. 

 
 
 
Aquests sis conceptes ens mostren una petita base per donar sentit en la definició de 
l’ordenació dels espais lliures públics. Com s’ha esmentat, però, hi ha altres aspectes que 
caldria tenir en compte a l’hora de definir l’ordenació d’aquests espais i la dels sectors en 
general. 
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Un d’aquests paràmetres seria l’aplicació de criteris de sostenibilitat i de tècniques innovadores 
en els nous sectors urbanístics. Aquestes tècniques van des d’una intervenció en el territori 
que mantingui l’equilibri entre l’espai privat i l’espai públic tot respectant les característiques de 
l’entorn natural fins a la utilització en la urbanització de paviments parcialment permeables o 
una millor optimització dels recursos en el tractament de les zones verdes. 
 
El concepte de sostenibilitat és molt complex. Alguns especialistes més dogmàtics consideren 
que no hi ha cap model d’assentament humà sostenible i n’hi ha d’altres que creuen que 
només ho han estat els assentaments prehistòrics. Segons Quim Larrea i Juli Capella, en un 
escrit de El País, un dels models que, en principi, s’adapta millor a aquests propòsits és el que 
ha mostrat aquest tipus de ciutat mediterrània compacta i densa amb continuïtat formal, 
multifuncional, heterogènia i diversa en tota la seva extensió. Però aquests no invaliden la 
proposició d’altres models urbans que també poden aconseguir-ho. Energia i complexitat en 
l’organització urbana són dos reptes que s’han de concebre com estratègies de qualitat, 
eficiència i competitivitat enfront la lògica d’organització del mercat de consum. 
 

“El crecimiento de los nuevos espacios urbanizados y la renovación de los ya 
existentes deberían basarse en la calidad (menos en la cantidad), en el 
aumento de la información organizada, la eficiencia energética y en la 
reducción en el consumo de recursos.”1 
 
“La ecología mental hay que desarrollarla en el domus público, en el que hoy 
en día se deben incluir tanto los paisajes naturales como los artificiales. Cada 
espacio, por pequeño que sea, debería ser tratado con la atención necesaria 
para convertirse en un espacio de calidad y de identificación positiva. La 
insania que proyectan las áreas degradadas por efecto de la acción humana 
se incrusta en el inconsciente colectivo en la misma medida que la propia 
degradación.”2 

 
En relació a aquests criteris de sostenibilitat i ambientals els nous sectors haurien de tenir una 
bona integració i encaix territorial, definida per la qualitat paisatgística de l’arquitectura i, també, 
de la dels seus espais lliures. Aquest aspecte aniria lligat a una bona planificació de la mobilitat, 
per fer efectiu l’objectiu d’eficiència energètica i de reducció de la contaminació, i també amb 
una programació adequada i acurada del desenvolupament de les noves àrees residencials, 
analitzant tots els condicionants que hi puguin intervenir. 
 
Un altre concepte a destacar de tipus més formal i d’abast molt distant a l’anterior, seria la 
relació entre aquests espais públics i l’arquitectura, ja que l’experiència ens dóna mostres 
evidents que, sovint, un espai públic no funciona com s’havia previst perquè les relacions amb 
l’edificació no són les que realment havien d’haver estat. És important saber que l’ús que es 
farà de l’espai lliure públic serà un o altre en funció d’aquesta relació. Per tant, s’evidencia la 
importància de pensar en l’ordenació d’un sector de manera global, ja que la relació entre 
zones i sistemes d’un sector és molt important i, sovint, existeix una macla entre els diferents 
usos.  
 

                                                 
1 Salvador Rueda: Modelos de ordenación del territorio más sostenibles. Edición electrónica. Barcelona, 
2002. (http://geobuzon.fcs.ucr.ac.cr/modelos urbanos.pdf) 
 
2 Paul Virilio. El cibermundo. La política de lo peor. Madrid. Cátedra. 1999. 
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En aquest sentit, també es podria destacar la importació de preveure enllaços entre els espais 
lliures públic i privats com a llocs polaritzadors de les activitats col·lectives. 
 
En conclusió, els espais lliures públics han de contribuir al benestar físic i espiritual de la 
població i, per tant, han de permetre que se’n pugui fer un bon ús i s’hi puguin desenvolupar les 
activitats necessaries per al qual han estat dissenyats. (Tanmateix, cal tenir en compte i confiar 
en la capacitat polifuncional d’aquests espais, com ha passat històricament en molts casos). En 
el cas de la Vila Olímpica de Barcelona, l’espai públic fins i tot es va considerar com la matriu 
generadora fonamental de la ciutat, assignant al projecte un paper exclusiu, que donava sentit 
al lloc i aportava un caràcter de coherència al sector. 
 
A la ciutat de Barcelona, malgrat que no disposi de grans parcs com el Hyde Park de Londres, 
el qual actua com a pulmó de la ciutat i està totalment integrat a la trama urbana, trobem molts 
exemples d’actuacions que han contribuït al benestar social i al bon funcionament des de 
diferents punts de vista. 
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