
Parlem d'un paisatge dissenyat i estructural com una seqüéncia discontinua d'elements fisics molt específics:
les cases adossades o aiilades; les rotondes per la distribució del tránsit local, repetides infinitament a
accessos. entrades i sortides d'autopista; les gasolinera o els petits o grans hipermercats. El paisatge
residencial en aquest context resulta de la variació estandardizada de teulades, faganes, jardins o porxos
d'entrada. Un paisatge urbá on les discontinuítats i les petites diferencies es van repetint indefinidament, com
ho recordava la cita del Ilibre d'Edward Relph El paisatge urbá modern amb la que comencava aquesta tesi.

Barcelona rewind-fast forward: de la 'ciutat massiva' a la 'ciutat multiplicada'. Síntesi histórica i
territorial

Abans de l'análisi empírica i quantitativa es presenten algunes explicacions referides al context territorial de la
provincia de Barcelona en dos moments diferents de la seva evolució territorial recent- En el decurs deis
últims cinquanta anys s'ha produít un canvi el model territorial associat a les formes del creixement urbá i a la
propia estructura urbana. Un model territorial que es pot definir a partir de tres elements:

- les condicions de la centralitat i la jerarquía urbanes.

- el paper deis fluxos de població migrant com a agent actiu en l'evolució territorial.

- les característiques del model de producció residencial.

A continuado, es plantejaran tots tres elements en referencia al primer escenari, la 'ciutat massiva1, que
correspondria a l'evolució de la ciutat entre els anys cinquanta i bona part de la década deis setanta, i al
segon escenari, la 'ciutat multiplicada', que es referiría a l'evolució metropolitana des de mitjans deis anys
setanta i fins al moment actual.

La Barcelona 'massiva': llocs centráis i models duals de creixement urbá

El primer escenari, la 'ciutat massiva', s'ajusta el ara me nt al que, en paraules de Francesco Indovina, es pot
definir com una organització del territori fortament jerarquitzada, una jerarquització hard:

"Per gerarchizzazione hard é possibile intendere, con riferimento al problema delle aree metropolitane,
che ti territorio risulta nell'insieme strutturato sulla base di relazioni mono-direzionali verso il "centro", nel
quale sonó concentran il capitale, le funzioni di relazioni economiche, quelle culturali e di servizio. Anche la
stessa infrastrutturazione dei trasporti segué questo schema, cosi come il movimento della popolazione
per lavoro, owiamente, appare determinato da monodirezionalitá." (Indovina, 1998)

Els tres elements abans esmentats, configuren, de fet, tres processos parallels i complementaris que
articulen el que será el territori de la Barcelona fordista, la ciutat de) creixement concentrat, l'explosió
demográfica i la colonització urbana del territori agrícola.

Centralització i concentrado de la inversió i l'activitat

Durant l'etapa del fort creixement económic deis anys seixanta i primers setanta es produirá un procés de
potenciació d'un territori de forta centralitat limitat a Barcelona i els municípis connurbats. La imatge mes clara
d'aquesta concentrado productiva a l'ámbit metropolita ímmedíat a la ciutat matriu és la construcció de la
factoría Seat a la Zona Franca (Roca, 1997). Com correspon al model productiu característic del fordisme, les
inversions es focalitzen en l'expansió de la industria i els esforcos s'encaminen a la conformació d'un mercat
massiu capac d'absorbir les creixents produccions. L'exemple mes ciar és l'expansió de l'automóbil, tant des
del punt de vista de la producció com del consum. De fet, els requeriments exigits per la producció en massa
es donen a l'área barcelonina: má d'obra barata i no qualificada, sois barats i en disposició de connexió amb
infrastructures viáríes, i possibilitats per a ampliar de forma progressíva els mercats de consum.

Fluxos immigratoris de gran escala i expansió territorial de la massa urbana

Arribades importants de noves poblacions desborden els marges del territori urbá fins aleshores destinat a la
funció de coixí residencial per ais nouarribats a la ciutat, com era el cas del centre historie. Els ámbits
d'acollida de la població nouvinguda ultrapassen, fins i tot, els límits administratius i les ciutats de la
connurbació eixuguen gran part deis volums de població immígrats.

El període de major creixement es sitúa entre el 1950 i el 1967, quan el signe i el perfil deis saldos migratoris
de la ciutat son determináis per la ¡mmigració (Cabré; Muñoz, 1997), amb puntes com els anys 1963 i 1964,
que enregistren Centrada de 43.455 i 44.296 immigrants, respectivament. Els volums i, sobretot, els ritmes
d'arribada de nova població suposaran l'inici d'un canvi de model peí que fa a les estratégies de producció i
les formes de desenvolupament del territori residencial. S'accentuaran els processos d'especialització
funcional del territori i de segregado social deis habitants que ja s'havien desenvolupat en etapes anteriors,
com ais anys trenta, encara que a escales territorials mes limitades.

El paper del nou espai residencial: colonització de territoris a partir de l'addició de conjunts d'habitatge massiu

El creixement urbá s'entén com expansió lineal sobre els territoris contigus i adjacents. El nou terrítori
residencial articula processos de colonització acceferada d'árees fins llavors expectants i al marge de la
circulació immobilíária i els mercats del sol, de forma que el planejament vigent será clarament sobrepassat
per les dinámiques de creixement expansiu. Una situació que derivará vers una lectura perversa d'algunes
figures de planejament com els plans parcials (Ferrer; Nello, 1995).

Les promocions d'escala reduVda, inspirades en referéncies al model de la ciutat-jardí, d'una banda, i en les
realitzacions de la política residencial de 'cases barates', característiques de décades anteriors, son
substituídes per construccions d'habitatge massiu, legitimades a partir d'una visió reduccionista d'atguns
plantejaments del moviment modern. La 'casa-bloc', transformada en la repetido seriada de blocs
d'habitatges, és la tipología edificatoria que protagonitza aquest creixement per addició de peces homogénies
i en moltes ocasions prefabricades. En el plánol ideológic, l'expansió urbana es configura a partir d'un discurs
urbá de contingut clarament habitacional que es caracteriza per la urgencia de la urbanització, d'una banda, i
la minimització d'infrastructures urbanístiques i espais de relació en els conjunts edifícate, d'una altra.

La Barcelona 'multiplicada': territori difús i nous models de creixement urbá

A mitjans deis anys setanta, com a conseqüéncia del model económic i territorial adoptat, l'especialització ¡ la
segregado deis territoris son característiques evidents a la regió de Barcelona. Les clares distincions
funcionáis i morfológiques, entre l'espai urbá i el rural determinen la polarització del territori en termes de
centre-periferia; producció-reproduccio. Tant els creixements poblacionals i urbanístics com els gradients de
densitat, defineixen clarament un área central, configurada al voltant de la ciutat de Barcelona i les extensions
cap al Valles, d'una banda, i la línia costanera, d'una altra.

Els tres elements assenyalats abans poden plantejar-se ara a la llum deis processos que han caracteritzat
l'evolució de la regió de Barcelona des de mitjans deis anys setanta i fins al moment actual. El nou escenari
que es configura durant les dues ultimes décades s'ajusta al que, seguint de nou a Indovina, es pot definir
com una jerarquització soft del territori:

"... esso passa da una gerarchizzazione hard a una soft. II sistema metropolitano sí articola, i flussí
(economici, di persone, sopratutto di lavoratori, ecc.) non sonó piú mono-direzionalí ma si indirizzano
verso piü punti strutturando delle retí.... ed in un certo senso la cosa piú importante, si strutturano dei
sotosistemi (sia economici che territoriali)...." (Indovina, 1998)
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Descentralització deis fluxos i importancia relativa de subcentres metropolitans

Durant aquest període, i sobretot des deis anys vuitanta, es produeix un esponjament a escala de la regió
metropolitana29 peí que fa a la locafització d'inversions, població i activitat. En definitiva, el territori metropolita
barceloní ha experimentat els processos de difusió económica que han caracteritzat els centres urbans
occidentals, difusió recolzada peí nou tipus de producció flexible. La producció "just-in-time", la
subcontractació de la producció al llarg d'una cadena segmentada d'empreses i la subdivisió deis processos
productius preñen forma i lloc a la regió de Barcelona de forma progressiva. Dos fluxos parallels han
caracteritzat aquesta desconcentració de les activitats economiques a la regió metropolitana de Barcelona. En
primer lloc, la relocalització del secundari adaptat a la crisi industrial i en segon lloc, la concentració-difusió de
les activitats terciáries (Serra, 1991).

Peí que fa al primer aspecte, cal matisar pero que Barcelona continua essent un focus industrial amb una
clara primordiaíitat territorial30. Mes aviat, l'evolució ha anat en la línia d'una modernització i
internacionalització del sector industrial, com ho mostren, per exemple, els projectes de reforma del port de
mercaderies31. Estaríem dones davant d'un procés d'especialització i concentració selectiva al cor metropolita,
perfectament compatible i, mes encara, adientment funcional, amb el flux de desconcentració industrial cap
ais centres de primera i segona corona metropolitanes32, básicament ais entorns de les ciutats madures de la
regió.

Respecte al segon aspecte, s'ha de destacar que, certament, s'ha produít una difusió peí territori metropolita
de l'activitat terciaria, disseminada en incipients processos de terciarització de cases antics a la regió
metropolitana, o bé articulant noves polaritats fora deis nuclis urbans (Valles, Nello, 1989). Ara bé, aixó no ha
implicat una veritable descentralització d'aquests tipus d'activitats sino mes aviat tot el contrari33. Es configura
així dones, la tendencia cap a la sobre-centralitat, que ja es va explicar en referencia a les evolucions deis
centres urbans occidentals ais primers capítols. Una dinámica articulada a partir d'una "estrategia
polifuncional" (Sánchez, 1991) que mira d'atraure unitats productives directes cap a centralitats fortes dins del
conjunt metropolita, aprofitant els corredors ja potenciats peí creixement fordista, i, a la vegada, inserir unitats
de desenvolupament técnic i centres direccionals dins l'estructura económica de la ciutat central.

-' Entenc per Regió Metropolitana l'ámbit definit peí Pía Director de l'any 1968 i peí Pía Territorial Metropolita (Esteban;
Ferrer, 1993). És a dir, l'anomenada "regió urbana funcional" (Valles; Nello, 1989), plantejada amb criteris "d'intensitat
d'ocupació urbana" i de "previsió de metropolitanització futura" (Esteban, 1990). Aquest territori estaría integrat per les
comarques de l'AIt Penedés, Barcelonés, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Valles Occidental i Valles Oriental.

30 Sobretot si, com assenyala Oriol Nello, es té en compte que de la pérdua de pes relatiu de l'activitat industrial, tant en
nombre de llocs de treball com de valor produít. o desindustrialització, no sempre se segueix una dismínució en valors
absoluts. D'altra banda, la pérdua de llocs de treball industriáis pot aparéixer sobreestimada degut al propi procés de
segmentació dins les empreses, que fa que tasques abans comptabilitzades com ocupació industrial ara ho siguin dintre
de l'ámbit deis servéis (Nello, 1994).

31Juntament amb el projecte de "port logístic" i la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), els treballs de modernització han
consistit d'una banda en la millora de l'accessibilitat i connexió generáis, posant l'émfasi en la intermodalitat i el transport
multimodal, i d'una altra en aconseguir una major flexibilitat: reordenació deis molls, racionalització de la gestió i deis
treballs amb la creació de Pempresa Estibarna. Un conjunt de transformacions que s'expliquen a partir deis canvis que les
noves tecnologies han ¡ntroduít dins la logística portuaria. En paraules de Ricard Pié:

"Els vaixells están amarráis el mínim temps possible; l'important és la capacitat per a descarregar, emmagatzemar i
redistribuir. El port modern és un port sense vaixells i amb grans extensions de containers, manipulats per grues que, de
forma imparable, fan rotar la cárrega." (Pié, 1999).

32Considero com a primera corona l'ámbit definit per Tarea metropolitana estricta "coincident 'grosso modo' amb els límits
d'algunes de les entitats metropolitanes successores de la CMB." (Valles, Nello, 1989: 9). La segona corona
correspondria al conjunt de centres urbans o "ciutats madures" a Pentorn de Parea metropolitana i que "encapgalen
mercats de treball i ámbits d'influéncia comercial propis..." (10).

33Així, al 1989, un 75,3% del total d'empreses de la regió metropolitana especialitzades en la prestació de servéis a
d'altres empreses es concentraven al municipi de Barcelona. Entre elles, la concentració a la ciutat central era superior en
el subsector d'activitats estratégiques com publicitat, consultoria-gestió, comunicació o recerca i desenvolupament (E.
Baró; C. Miralles; A. Soy; Y. Ursa, 1989).

Un bon exemple d'aquesta hiper-concentració selectiva s'aprecia en les implantacions territorials de les noves
formes de comunicació i telecomunicació, com el cablejat amb fibra óptica o servéis com les xarxes de
caixers automátics34. Una economía de les xarxes que delata l'evolució cap a una distribució "sobre-
centralitada" tant deis recursos com de les possibilitats d'informació de la població.

El resultat, en termes globals, d'aquesta evolució general és la creixent diferenciació territorial, materialitzada,
d'una banda, en l'especialització funcional deis usos del sol a escala metropolitana i, d'una altra, en la
segregació tant morfológica deis territoris com social de les poblacions (Nello, 1994). Aspectes que, d'altra
banda, no fan mes que mostrar la continuítat de les tendéncies anteriors, fordistes, a una escala, pero,
regional i no de connurbació.

Redefinició de les migracions. La reorganització deis mercats residenciáis i laboráis a escala metropolitana

Si l'etapa anterior s'havia caracteritzat per la concentració de grans volums de població foránia, la década
deis vuitanta es caracteritza, d'una banda, per l'aturada d'aquests fluxos i l'esdeveniment d'un relatiu retorn i,
d'una altra, per la coexistencia de dos models contraposats: D'una banda, la major importancia de les
migracions intra-metropolitanes, majoritáriament producte de les noves pautes de la mobilitat residencial.
D'una altra banda, noves arribades en creixement progressiu de població procedent de paísos al marge del
desenvolupament i que ocupen des de trames obsoletes de l'antiga ciutat industrial i el territori del centre
historie, fins a espais residuals a les árees de residencia massiva deis anys seixanta. Unes tendéncies
exacerbades durant la década deis noranta. Pero si ha hagut una conseqüéncia directa deis processos
económics i territorials esmentats al punt anterior aquesta ha estat l'increment de la mobilitat metropolitana a
partir de dos processos: la reorganització deis mercats laboráis i la redefinició deis mercats residenciáis a una
escala supramunicipal i regional.

Peí que fa al primer procés, la dispersió relativa deis fluxos, revela el tránsit de models de mobilitat fortament
radiáis cap a models mes reticulars i articulats en base a la multidireccionalitat (Nello, 1995), com ho posa de
manifest el procés de difusió al territori de la regió d'autocontencions baixes, abans concentrades a la
connurbació barcelonina35. Aquesta clara característica de "metropolitanitat" (Clusa, 1995) afectaría, de fet, a
gran part del territori cátala39. Una mobilitat que pren la "forma de núvol" dones és molt dispersa tant peí que
fa al temps com a l'espai (Miralles, 1997).

Pero, aixó és encara mes válid per ais desplagaments "no obligats" que cada vegada assoleixen mes
protagonisme dins del marc territorial de la regió metropolitana. Aixi, si es comparen els resultats de
l'Enquesta Domiciliaria de Mobilitat, realitzada a l'ámbit de l'Entitat Metropolitana del transport, s'observa com,
al 1984, del total de desplagaments setmanals de les persones entrevistades, el 45,6% corresponien a la
mobilitat no obligada. Al 1994, el percentatge s'apujava fins al 54,4%, és a dir, el mercat global de
desplacaments per mobilitat no obligada era ja superior al de la obligada (Soler, 1995). D'altra banda, els
resultats de l'Enquesta Metropolitana de la Regió Metropolitana mostren com la ciutat de Barcelona perd pes
com a destí deis despíacaments no obligats de la població resident en altres punts de la regió metropolitana
(Riera et al, 1992).

^Així, es palesa una clara concentrado d'aquests servéis de nou formal a la ciutat de Barcelona i a les zones mes
centráis del sistema metropolita - corredor costaner en direcció al Baix Llobregat i passadís cap a Peix Terrassa-Sabadell -
, mentre que les zones amb pitjor accessibilítat, les mes necessitades deis servéis, resten al marge (Nello, 1995).

35S'entén per autocontencíó la capacitat d'un área per a reteñir la població treballadora que h¡ viu i s'expressa en el
percentatge de la població ocupada resident que treballa a la propia área. Així, una baixa autocontenció revela situacions
de dependencia, com és el cas deis municipis de la primera corona, o bé situacions de forta suburbanització, cas deis
munícipis petits que son els que creixen mes rápidament i alhora son mes afectáis per la baixada general de
Pautocontenció a tota la Regió. Al 1986, les autocontencíons per sota del 50% es concentraven a Parea metropolitana
estricta mentre que al 1991 ja s'havien escampat per la totalitat del territori de la regió metropolitana (Nello, 1995).

3"En efecte, al 1991 el percentatge de persones ocupades que treballaven fora del municipi de residencia era d'un 34,9%
per al conjunt de Catalunya, percentatge similar a la mitjana de t'área metropolitana (37,4%) o deis municipis de la segona
corona (40%) (Clusa, 1995).
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Peí que fa al proces de reorganització deis mercats d'habitatge a escala supramunicipa!, !a importancia de la
mobilitaí residencial i deis creixements suburbans son dos elements indeslligables de les dinámiques
d'expulsió de població des del centre metropolita, l'anomenat "filtre urbá" (Cabré; Pujades, 1985), d'una
banda, i de l'existéncia "d'árees de relació migratoria al voltant d'altres subcentres metropolitans" (Módenes,
1995), d'una altra. El resultat dones, és el mateix abans comentat en referencia a la mobilitat laboral, una
rnajor complexitat deis fluxos de població sobre el territori.

El paper del nou espai residencial: tipologies d'habitatge baixa densitat i l'escala regional de l'expansió urbana

Si la imatge que abans s'ha exposat peí que fa al territori residencial durant el període fordista era la de la
colonització massiva, la metrópolis flexible es definiría a partir del desenvolupament de dos processos
complementaris:

D'una banda, el desenvolupament de dinámiques de transformació urbana, remodelactó i renovado del teixit
construí! de la ciutat central. Així, el projecte de "reconstrucció" de ciutat impulsat per les primeres polítiques
urbanes de la democracia - inspirades en l'ideari urbanístic d'Oriol Bohigas i la traducció que l'arquitecte fa de
Larchitettura della cittá d'Aldo Rossi - presenta una doble vessant residencial: en primer lloc, la rehabilitado
del centre historie. En segon lloc, la reconstrucció urbanística a les periféries de la connurbació, básicament a
partir de la monumentalització de l'espai públic. Un projecte de reconstrucció que continuará durant la década
deis vuitanta amb experiéncies de descentralizado d'éxit diferent segons els casos37, i que culmina amb el
proces de requalificació intensiva del territori urbá esdevingut amb totes les transformacions derivades de la
celebrado deis Jocs Olimpios.

D'una altra banda, es desenvolupa un creixement residencial molt important a escala de la regió
metropolitana que s'explica a partir de dos processos: en primer lloc, la progressiva conversió de segones
residencies en primeres (Pallares; Riera, 1991). En segon lloc, la producció de nou habitatge en árees mes
llunyanes pero ben comunicades amb el cor metropolita. Unes dinámiques que serán analitzades mes tard a
l'análisi empírica que aquesta tesi proposa.
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VI. La urbanització dispersa a la regió de Barcelona

En el cas de la regió de Barcelona, aquest creixement físic de la urbanització, aquesta expansió de la massa
urbana, tot i produir-se de forma fragmentada i discontinua, o millor dit, a causa precisament d'aixó, ha
provocat un continu consum de sol. Com és ja forca conegut (Serratosa, 1994), el sol urbá a la regió
metropolitana de Barcelona va créixer a un ritme molt important durant el segle XX pero, especialment, durant
les dues ultimes décades: Així, al 1880, de les 323.000 hectárees que integraven el territori de la regió, 1.763
estaven urbanitzades. El sol urbá havia crescut fins a 21.482 ha al 1972 i, vint anys mes tard, ja es
comptaven 45.000 hectárees, al 1992. En altres paraules, la regió metropolitana de Barcelona va consumir
mes sol a l'últim quart de segle que durant tota l'evolució anterior amb un ritme mitjá de consum de 1.000 ha
anuals, equivalents a 3 ha per dia38.

Aquest creixement del sol urbanitzat no ha estat homogeni peí que fa ais usos que s'han traduít sobre el
territori ni tampoc ho ha estat peí que respecta a la manera com aquests usos urbans del sol s'han distribuid a
les ciutats i periféries metropolitanes. Peí que fa al primer punt, les infrastructures i els usos vinculats a
l'actívitat industrial, d'una banda, i la residencia, d'una altra, han estat les destinacions predominants del sol
consumit en la consolidado física del fet metropolita. Peí que respecta al segon punt, aquests processos
d'urbanització s'han donat de forma diferent segons es tracti deis territoris del continuum urba barceloní, de la
primera o segona corona metropolitanes, o la resta d'árees dins la provincia, i, alhora, amb diferencies dins
de cadascun d'aquests ámbits territorials.

El resultat ha estat, així dones, un veritable procés d'especialització funcional del territori. En el cas concret de
la producció de territori residencial també es pot parlar d'una especialització en funció de les diferents
tipologies edificatóries que s'hi han desenvolupat. De fet, com es veurá mes tard, es pot parlar d'uns dominis
"espaciáis" i "temporals" de les diferents tipologies edificatóries: habitatge unifamiliar, aVIlat i adossat, i
habitatge plurifamiliar o en bloc. És a dir, que aquesta especialització no només es refereix a la concentrado
d'una tipología edificatoria en un territori determínat sino, també, en un moment específic. L'important
desenvolupament del pare d'habitatges durant els últims anys s'ha produít així dones, sobre la base de
progressives especialitzacions locáis i zonals del territori residencial.
Si es teñen en compte les diferencies morfológiques entre les diverses tipologies edificatóries, un primer fet
que cal teñir en compte és el major consum i les majors necessitats de sol que significa l'habitatge unifamiliar
en relació al plurifamiliar la qual cosa fa que sigui un tipus d'habitatge que no es desenvolupa a tot arreu. És
un element important a l'hora de valorar el consum de sol metropolita de les dues ultimes décades, sobretot
quan es té en compte que la major part del nou sol urbanitzat ha adoptat la fórmula de l'edificació de baixa
densitat (Serratosa, 1994). Així, el pes d'aquest tipus d'edificació, que integraría la producció d'habitatges
adossats i aíllats, significava al 1992 a l'ámbit de la regió metropolitana mes de la meitat del territori
residencial produít, mentre que al 1987 suposava el 43,7% 9. Una altra dada significativa és el percentatge
sobre el total d'habitatges acabats: Així, la mitjana per al període 1985-2001 és del 31,4% (vegeu taula 1.3).
Igualment, els percentatges de la RMB sobre el total d'habitatges unifamiliars construíts a Catalunya
presenten una mitjana per a tot el període de 51% amb máxims molt elevats com l'any 1999 quan els
habitatges unifamiliars construíts a la regió metropolitana van sobrepassar el 62% deis habitatges de baixa
densitat construíts a Catalunya (vegeu taula 2.4).

Es tracta dones d'un creixement del pare unifamiliar global a la regió molt important que també es reflecteix a
Péscala municipal i que afecta de forma majoritária a un tipus de municipi molt concret. Així, si s'analítza la
producció unifamiliar en termes de superficie edificada amb aquesta tipología edificatoria respecte a la totaiitat

39 Aquest ritme en el consum del sol significaría, per tant, la urbanització diaria d'uns 30.000 m2. Com s'ha dít moltes
vegades. aixó equivaldría, en termes de consum d'espai, a imaginar la construcció de varis camps de fútbol cada dia.
Concretament, i per donar una imatge ben explícita, prácticament 4 terrenys de joc com el Camp Nou al dia: el terreny de
joc de l'estadi del Camp Nou té una extensió de 7.140 m2. Quatre terrenys de joc com aquest sumarien per tant un total
de 28.560 m2.

39 Aixi, l'edificació de baixa densitat superava a l'ámbit de la regió tota la resta d'habitatges construíts a les diferents
tipologies d'edificació en urbanització compacta: case antic, illa tancada (densificado urbana i eixample), i afilada
plurifamiliar (polígons i plurifamiliar aíllada). Al mateix 1992, l'ámbit de l'Area Metropolitana de Barcelona (AMB)
presentava percentatges inferiors (35,13%). Dades extretes de la publicació Dinámiques Metropolitanes a l'Area i la Regió
de Barcelona (AMB, 1995).

de la superficie residencial desenvolupada ais diferents municipis metropolitans al 1992, hom troba municipis
com Tiana, Begues, Cerdanyola, Sant Cugat o Sant Just Desvern, on mes del 75% del sol residencial
corresponia llavors a sol d'edificació unifamiliar, mentre que d'altres com Cornelia, el Prat de Llobregat i els
municipis del Barcelonés es situaven amb percentatges inferiors al 25%40 (AMB, 1995). Les xifres relatives a
la producció residencial completen aquesta diagnosi dones al primer grup de municipis, l'habitatge unifamiliar
representava al 1992 percentatges molt importants sobre el pare construít des del 1987: un 45% a
Cerdanyola i Sant Just; un 50% a Sant Cugat; i fins a un 80% a Begues i Tiana. Uns percentatges que, en
xifres absolutes, suposaven un pare conjunt lleugerament per sobre deis 6.500 habitatges, un 34% deis quasi
20.000 habitatge que es varen construir en aquests municipis entre 1987 i 1992.

Aquest creixement del pare no només unifamiliar sino general d'habitatges i el progressiu protagonisme de
corones metropolitanes cada cop mes llunyanes son resultáis que s'han d'entendre lligats a dos elements:

• D'una banda, el procés de suburbanització i de desconcentració de la població, que ha alterat l'estructura
del poblament a la provincia de Barcelona. Les migracions intrametropolitanes i la mobilitat residencial
han significat, així dones, uns canvis de residencia que es localitzen primordiatment ais municipis mitjans i
les ciutats intermedies de la provincia, amb un protagonisme nou de les localitats entre els 50.000 i els
100.000 habitants i, fins i tot, d'aquelles per sota deis 10.000 habitants.

• D'una altra banda, la important producció d'habitatge a les árees de segona corona metropolitana i també
mes llunyanes que han deixat de ser un territori caracteritzat únicament per la segona residencia. Així,
entre el 1981 i el 1992, la segona corona metropolitana concentra mes de la meitat (el 52%) de l'habitatge
nou construít a la regió metropolitana mentre que la primera corona no sobrepassá el 24% {Gusa, 1995).
Peí que fa al període aquí analitzat, 1987-2001, es pot dir que la segona corona, amb mes de 190.000
habitatges va suposar quasi el 52% del total d'habitatges construíts a la provincia i mes del doble deis
70.000 habitatges construíts a la primera corona.

Aquest canvi de model comenca a donar-se, de fet, a partir del 1981, quan tant Barcelona com la resta del
Barcelonés frenen l'evolució del pare d'habitatges principáis en relació amb els quinquennis precedents. En
parallel, a la resta de comarques metropolitanes la forta dinámica tradicional de producció de segones
residencies ha vingut progressivament acompanyada per la de construcció de pare principal de manera
progressivament important. Es configura així una diagnosi territorial en la qual els increments en la producció
residencial, reflectits en les xifres anuals de construcció i d'habitatges acabats, poden ser un indicador de
volums immigratoris acumulats durant els últims anys. Al mateix temps, en determináis contextos territorials i
en alguns moments, aquest desenvolupament de nou habitatge ha pogut correspondre en gran part a
tipologies d'habitatge unifamiliar, tant aíllat com adossat. En relació a aquest punt, s'hauria de teñir en compte
la diferencia que existeix entre la producció unifamiliar adossada i l'aTllada. Mentre que l'habitatge adossat es
pot identificar majoritáriament com a volums de noves primeres residencies, en el cas deis aíllats, una part
deis habitatges produíts s'hauria de considerar com a residencia secundaria.

El creixement del tipus d'urbanització dispersa que aqüestes tipologies d'habitatge signifiquen, estaría així
vinculat a l'evolució de les pautes de mobilitat residencial i les migracions metropolitanes, d'una banda, i amb
el canvi del model de producció residencial de les árees menys centráis abans esmentat.

Per tant, el desenvolupament de tipologies d'habitatge suburbá hauria esdevingut un element estructurant i
estructural respecte al procés de metropolització a la provincia de Barcelona, de la mateixa manera que
hauria passat amb altres factors com la mobilitat - obligada i no obligada - de les poblacions, o la
relocalització de les activitats económiques. Com a verificado d'aquests plantejaments generáis es presenta a
continuado l'análisi de la producció residencial durant el període 1985-2001 a l'ámbit territorial de la provincia
de Barcelona.

Abans pero, de passar a la presentació i sistematització deis resultats de la investigado, és convenient
precisar, primer, alguns aspectes metodológics importants.

Val a dir en aquest punt que, tot i el baix percentatge de sol unifamiliar sobre total de sol residencial, Barcelona, amb un
total de 3.852 habitatges unífamiliars, representa el 11% deis unifamilíars acabats al conjunt integrat peí Barcelonés, Baix
Llobregat i Valles Occidental i el 6% deis de la RMB.
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Compareció de la ocupado de sol residencial amb la prodúcelo d'habitatge segons tipología. Municipis de la regió de Barcelona, 1992
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V). Introducció metodológica

En aquest apartat es destaquen els punts principáis que han dirigit la recerca en una o altra direcció. El punt
principal es refereix a la qualitat de les dades, l'mterval temporal triat i, sobretot, els continguts qualitatius que
sobre el territori representen les diferents tipologies edificatorios analitzades.

La producció residencial segons tipología edificatoria. Apunts metodológics

a) En primer lloc, la font utilitzada han estat les dades recopilades peí Collegi d'Aparelladors i Arquitectes
Técnics de Barcelona, parcialment recollides a la publicado "Habitatges iniciats i acabats ais municipis i a
les comarques de Catalunya" que la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya elabora anualment.

Les dades treballades corresponen ais habitatges acabats segons la tipología edificatoria. Les dades
d'habitatges iniciats, molt útils en cas d'analitzar la sensibilitat deis mercáis i pares immobiliaris a les
conjuntures económiques, no s'han tingut en compte dones al tractar-se d'un estudi sobre l'impacte territorial
de les tipologies de baixa densitat s'han considerat mes adients les dades corresponents ais habitatges
efectivament construíts.

La font discrimina entre habitatges unifamiliars - aiilats i adossats - , d'una banda, i habitatges plurifamiliars,
altrament dits 'en bloc', d'una altra. Des del punt de vista metodológic, cal parar atenció a quin és el contingut
residencial al que cadascuna d'aquestes tipologies es refereixen. En aquest sentit, s'han de diferenciar dues
qüestions:

• En primer lloc, la definició estricta del perfil d'habitatge al que es refereixen les diferents tipologies
edificatóries. És a dir, que vol dir exactament habitatge unifamiliar o habitatge en bloc.

• En segon lloc, quin son els perfils de territori que poden acollir les produccions de cadascuna de les
tipologies.

Peí que fa al primer punt, s'ha d'establir una primera diferenciació entre l'habitatge plurifamiliar que s'entén a
priori com caracteritzador de la urbanització compacta i t'unifamiliar o de baixa densitat, caracteritzador de la
urbanització dispersa.

Les diferents tipologies d'edificació plurifamiliar en urbanització compacta inclouen:

• construcció en case antic

• construcció en illa tancada (en contextos de densificació urbana i d'eixample)

• construcció en edificació afilada plurifamiliar (en contextos de poligon d'habitatges o d'edificis
plurifamiliars atllats)

Com que a la font de la qual s'han obtingut les dades la xifra d'habitatges plurifamiliars mes la d'unifamiliars
suposa el 100% deis habitatges totals acabats és obvi que, malgrat l'ambigüitat de la terminología, s'ha de
considerar que el mot "plurifamiliar" está referit a tota la varietat de situacíons anteriors. Per tant, les xifres
d'habitatges plurifamiliars poden incloure des d'addicions de noves plantes en contextos urbans densificáis
fins a promocions d'edificació en poligon o torres plurifamiliars aiilades.
Les tipologies d'edificació unifamiliar en urbanització dispersa inclouen diverses categories de vivenda que
poden rebre noms diversos tant des del punt de vista arquitectónic com de les definicions en termes de
percepció per part deis consumidors d'habitatge: cases adossades o en filera, la casa avilada, el 'xalet' o la
'casa de camp'. S'ajunten aixi típus d'habitatge que com a denominador comú tindrien el fet de no superar
generalment les dues plantes d'alcada i generar baixa densítat de població per unitat de superficie. Entren
aquí, dones, tots els tipus d'habitatge diferents a les tipologies característiques de l'edificació compacta abans
assenyalades. El tipus de construcció que correspondria a les tres tipologies básiques de la urbanització
dispersa característica de les ciutats de tradició anglosaxona: la 'detached house', la 'semi-detached house' y
la 'terrace house'.
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En aquest treball, tot seguint la definido técnica que la fbnt en fa de l'habftatge unifamiliar, es distingírá entre
habitatge 'aíllat' i habitatge 'adossat':

• Habitatge aillat, sempre exempt i normalment dé gran superficie i, eventuatment, equipat amb els 'extres'
que acompanya l'habitatge de baixa densitat, com el jardf o la piscina. El tipus d'habitatge mes proper at
perfil o la imatge de la 'casa de camp'41.

• Habitatge adossat o en filera, generalment de menor superficie i, eventualment, sense aquests al tres
espais associats o bé compartits de forma comunitaria per tots els habitatges de la promoció.

Com que a la font de la qual s'han obtingut les dades no s'especifica la localització específica de les unitats
construídes val la pena matisar que d'igual manera que l'habitatge plurifamiliar inclou una varietat molt amplia
de situacions l'habitatge unifamiliar no només apareix en situacions de dispersió. És a dir, també es
construeixen habitatges de baixa densitat en trames compactes, especialment en projectes de renovació
urbana de mitjana i gran escala, no només en sectors d'edificació consolidada sino, fins i tot, en sectors de
case antic on se'n fan promocions d'habitatge adossat, especialment a les ciutats grans.

Peí que fa al perfil de territori que pot acollir uns i altres tipus d'habitatge cal considerar que:

• L'habitatge plurifamiliar pot també desenvolupar-se en sectors d'urbanització no densificada, com árees
turistiques i costaneres, on pot assolir molta importancia sense que, necessáriament, es tracti de nuclis
urbans importants dins la jerarquía de ciutats ni d'árees d'urbanització consolidada, com pot passar en
sectors del Garraf i del Maresme.

• L'habitatge unifamiliar adossat pot correspondre a territoris metropolitans molt diversos, sempre amb el
comú denominador de la baixa densitat deis entorns immediats, pero també pot aparéixer ais mateixos
contextos costaners o d'orientació turística, i juntament amb el plurifamiliar en sectors consolidats de
ciutat. Així dones, si bé no es tracta d'una tendencia important, l'habitatge adossat pot aparéixer no
només en sectors urbans consolidats sino, fins i tot, en árees de case antic, com passa en algunes zones
de Barcelona i d'altres capitals.

• Finalment, l'habitatge aíllat fa referencia a un tipus concret de construcció unifamiliar que també ¡nelouria
la producció corresponent a l'habitat rural dispers que, en alguns contextos pot ésser important, com pot
passar en árees de l'AIt Penedés i Valles Oriental.

Per tant, Tambigüitat de les dades, d'una banda, al incloure amb els mots "plurifamiliar* i 'unifamiliar' una
amplia varietat de tipus d'edificació, d'una banda, i la gran varietat d'escenaris on poden aparéixer les
mateixes tipologies edificatóries, amb un significat territorial sensiblement diferent, d'una altra banda, obliga a
mantenir lógiques precaucions a l'hora de valorar els resultats obtinguts a la recerca.

b ) En segon lloc, per a la realització de l'estudi s'ha triat un període forga ampli, de quinze anys. Tenint en
compte que la dinámica de la producció d'habitatges i l'activitat de la construcció és molt sensible ais
cicles económics generáis, comptar amb un període suficient és básic per a no treballar sobre resultats
excessivament afectats per una conjuntura económica determinada. Les dades utilitzades corresponen
dones ais habitatges acabáis des del 1985 al 2001, peí que fa a l'análisi comarcal, i des del 1987 al 2001,
peí que fa a l'análisi municipal. Un període suficientment ampli com per poder comparar produccions
d'habitatge en moments tant de creixement com de chsi económica.

L'any 1985 és e! primer any peí qual el Collegi d'Aparelladors i Arquitectes Técnics de Barcelona reconeix
prou garanties considerant la qualitat de les dades sobre habitatge, tipología edificatoria i superficie deis
habitatges nous pero únicament peí que fa a les dades agregades a escala comarcal. Malauradament, les
dades desagregades a escala municipal no ofereixen la mateixa fiabilitat fins el 1987.

Sobre el perfil d'habitatge que suposa la "casa de camp" i la seva importancia dins la percepció deis habitants
metropolitans consulteu els resultats de I'Enquesta Metropolitana de la Regió Metropolitana de Barcelona des del 1985,
que mostreo la predilecció vers aquesta ambigua definido del tipus d'habitatge desítjat, per part deis enquestats.

És a dir, peí que fa ais anys 1985 i 1986, tot i que els totals comarcáis referits a la quantitat final d'habitatges
construíts segons tipología son fiables, la distribució d'aquest total construVt entre la totalitat deis municipis de
cada comarca no ofereix suficients llindars de qualitat i molt menys quan es vol considerar la quantitat
d'habitatges corresponents a cadascuna de les tipologies edificatóries.

Com sempre que es treballa amb un nombre d'efectius mes reduft, la probabilitat d'error és molt mes gran
que no pas quan es treballa amb volums importants i, en conseqüéncia, la qualitat final deis cálculs,
indicadors comparatius i cartografía a escala municipal seria discutible. És per aixó que, la serie temporal de
la producció residencial a escala municipal no comenca fins l'any 1987.

Per aprofundir en l'análisi del ritme de producció deis habitatges a escala municipal, s'ha analitzat el període
1987-2001 anualment. A mes a mes, tenint en compte que les produccions anuals poden ser óbviament molt
petites quan es treballa amb volums anuaís d'un únic municipi í mes encara quan s'estan analitzant les
diferents tipologies edificatóries - plurifamiliar, aillat i adossat - independentment, s'ha agregat la informado
per configurar una serie de triennis d'análisi:

- 1987-1989
- 1990-1992
- 1993-1995
- 1996-1998
- 1999-2001

Analitzar l'evolució de la construcció d'habitatges d'aquesta manera garanteix volums de producció
d'habitatge mes grans i ha fet possible no només copsar el ritme de producció d'habitatge - mes continu i
constant en uns casos, accelerat i concentrat en moments específics en uns altres - sino també poder
concloure amb claredat quins territoris concrets han estat produint habitatge de baixa densitat i en quins
moments determináis durant els últims 15 anys.

c) En tercer lloc, a falta d'informació desagregada per sota de l'escala municipal, s'ha treballat amb les dades
comarcáis i municipals. En canvi, el fenomen que s'está estudiant, la urbanització dispersa, es
desenvolupa moltes vegades a escala inframunicipal i moltes vegades també sense teñir gaire en compte
ni respectar els límits administratius entre un municipi i un altre. És a dir, seria molt útil comptar amb dades
de producció d'habitatge desagregades que permetessin agregar paquets de territori independentment del
limit municipal. Aixó permetria ajustar al máxim l'escala del procés d'urbanització dispersa amb l'escala
territorial real a la qual té lloc i es manifesta espacialment.

d) En quart lloc, Peí que fa a l'estudi regional de la producció d'habitatge de baixa densitat, tot i que l'análisi
municipal ha estat molt valuós, s'han diferencial diverses unitats territorials de carácter supramunicipal i
supracomarcal. Aquesta opció de métode ha permés també eliminar els possibles biaixos deriváis d'un
context local o zonal determinat si mes no a l'hora de presentar resultats introductoris i generáis car at
agregar les dades per grans peces de territori s'aconsegueixen xifres de producció mes elevades que
garanteixen no arribar a conclusions a partir de cálculs sobre volums edificats poc significatius.

S'han distingit, així, entre les comarques anomenades com 'de primera metropolitzacíó', - com el Barcelonés,
el Baix Llobregat o el Valles Occidental - , i les comarques 'de posterior metropolització' - com l'AIt Penedés,
el Garraf, el Maresme i el Valles Oriental - . Les primeres serien comarques que configuren un territori urbá
jerarquitzat, organitzat i urbanitzat de forma forca definida a partir del creixement del tercer quart del segle
XX.

Parlem dones, d'un nucli madur a la regió metropolitana. Les segones constitueixen un territori on les
primeres relacions metropolitanes derivades deis fluxos de segona residencia, el fet turístic o les activitats
industriáis molt localitzades, s'han consolidat i ampliat a partir d'una integrado funcional molt mes important.
Tots dos grups de comarques integren el territori de la regió metropolitana, l'ámbit territorial de la Regió
Primera Ampliada.
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Finalment, també s'han agregat les xifres de comarques de la Catalunya Central - com l'Anoia, Bages o
Osona - , que configuren un territori de frontissa amb la regió metropolitana on poder testar si les dinámiques
d'expansió de l'habitatge de baixa densitat han sobrepassat o están sobrepassant en aquests moments
l'ámbit estríete de la regió metropolitana dins l'ámbit provincial.

e) En cinqué lloc, a banda d'una análísi general de la producció d'habitatges al període 1987-2001, s'ha
fragmentat aquest període en diferents triennis per avaluar d'una banda, el ritme de construcció
d'habitatges i les diferencies entre les diferents tipologies i els seus ritmes de producció al llarg del temps.
També ha premés, d'una altra banda, comprovar quins territoris que han estat privilegiáis per la
localització de l'habitatge de baixa densitat i en quins moments.

D'aquesta manera, s'han pogut detectar, d'una banda, ritmes evolutius diferents segons la tipología
edificatoria, com passa al diferenciar entre els habitatges aillats - amb una producció molt mes constant en el
temps - , i els habitatges adossats - amb un model de producció molt mes concentrat en determinats
moments - . També s'ha pogut distingir, així mateix, entre territoris, grups de municipis o municipis especifics
que presenten xifres de producció d'habitatges similars pero concentrades en moments ben diferents. Aixi
succeeix, per exemple, amb municípis del Baix Llobregat o el Valles Occidental, que acumulen la seva
producció d'habitatges de baixa densitat durant els anys vuitanta i primers noranta, i municipis de comarques
del Valles Oriental o el Bages, on les produccions d'habitatge de baixa densitat es concentren mes aviat a
partir de mitjans anys noranta.

f) Finalment, la font a partir de la qual s'han obtingut les dades, inclou també la distribució deis habitatges
construíts segons diferents trams de superficie i tipología edificatoria. És a dir, permet saber dones quina
ha estat la distribució deis nous habitatges dins de cada tipología segons la seva superficie tots distingint
diferents trams: de 0 a 50 m2; de 50m2 a 70m2; de70m2a 100 m2; de 100m2a 125m ; de 125m2a 150m2;
mes de 150m2.

En el cas d'aquest estudi, i tenint en compte les característiques de l'habitatge de baixa densitat peí que fa a
la grandária de les unitats construídes, semblava ciar que els intervals menors - com 'menys de 50 m ' o '50-
70 m2' - no serien de relleváncia. Al mateix temps, l'interval de superficie máxima que la font recull correspon
a 'mes de 150 m2t, la qual cosa fa impossible localitzar i analitzar la distribució deis habitatges de baixa
densitat de rnajor grandária dones es comptabilitzen tots en el mateix interval. Tenint en compte aqüestes
qüestions, s'ha decidit plantejar l'análisi de les tipologies edificatóries segons la superficie distingint dos grans
grups: els habitatges per sobre o per sota deis 150 m2. D'aquesta manera es pot discriminar forca bé entre els
habitatges unifamiliars de menor grandária - majoritáriament adossats - deis mes grans - la major part
alilats—.

Val a dir, de totes maneres, que les dades utilitzades fan referencia a la superficie construida que representa
l'habitatge i no a la superficie total de la parcella. Aixó fa que sigui difícil, per exemple, associar directament
la concentrado d'habitatges de major superficie amb majors consums de sol. Encara que, per la mateixa
lógica de les característiques diferenciáis de les tipologies edificatóries, es coherent pensar que la major
superficie construida deis habitatges unifamiliars mes grans significa parcelles majors i la presencia
d'elements annexos que signifiquen l'ocupació de mes espai, com poden ser el jardí o la piscina, la veritat es
que les dades utilitzades es refereixen únicament a la superficie ocupada estrictament per l'habitatge.
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Análisi empírica I.
La producció residencial segons tipologies edificatóries a la provincia de Barcelona


