


• Publicació de l 'Institut Cartogràfic de Catalunya 
• Es publica tres vegades l'any, els mesos de juny, setembre i desembre 

• La seva difusió es realitza mitjançant l'Oficina de Distribució 
i Vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Les tarifes de subscripció, incloses les despeses de correu, són les següents: 
Subscriptors en formació (16 a 24 anys) 

Espanya: 1 272 ptes/any; estranger: 2 097 ptes/any 
Subscriptors corporatius educacionals (universitats, escoles) 

Espanya: 1 498 ptes/any; estranger: 2 323 ptes/any 
Subscriptors numeraris (públic i institucions en general) 

Espanya: 1 723 ptes/ any; estranger: 2 548 ptes/any 

ANNEX 

• CoZ.Zaboracions i articles: La «Revista Catalana de Geografia» dóna acolliment als 
seus coJ.laboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en 
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avenç de la geografia i les 

ciències de la Terra 
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu 

d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la «Revista» 
La «Revista Catalana de Geografia» publica lliurament les coJ.laboracions i articles 

seleccionats pel seu consell de redacció 

• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la 
«Revista Catalana de Geografia» 

Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209, 
telèfon (93) 218 87 58. Tèlex: 98 471 ICCB E. Telefax (93) 218 89 59 

• La «Revista Catalana de Geografia» és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la 
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre 
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món, en català. 
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i han d'incloure 
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'il·lustració abundants (una per a cada dues 
planes, com a mínim). Els articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de 

1 O ratlles com a màxim 
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar 

en cap cas els 5 fulls DIN A-4 d'extensió i no han de dur resum 
La direcció de la «Revista Catalana de Geografia» es compromet a examinar tots els 
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de 
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article 
Els criteris a seguir seran -exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista 
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit 
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques 

als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats 
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EDITORIAL 

El número 15 de la Revista Catalana de Geografia surt puntualment a la seva 
cita estiuenca, malgrat que aquesta vegada té un nombre de pàgines ben superior 
a l'habitual; serveix per compensar el número 14 que, a causa d'ésser dedicat 
al Primer Congrés Català de Geografia, no assolia el gruix normal. 
Aquest és un número monogràfic, més monogràfic que els que havíem 
publicat fins ara, ja que és dedicat íntegrament a la publicació dels primers resultats 
d'una recerca en comú realitzada pels equips de Geografia Humana de les 
universitats de Barcelona i de Toulouse durant els darrers tres anys. Aquesta 
recerca ha estat finançada pels programes ERASMUS de la Comunitat 
Econòmica Europea, que han permès l'intercanvi d'estudiants dels darrers anys 
de carrera, i per una acció integrada finançada pel Ministeri d'Afers Estragers 
espanyol i l'ambaixada de França. Aquestes accions no han fet sinó reforçar 
unes relacions que ja feia anys mantenien ambdós centres universitaris, si més 
no en el camp de la geografia. Per aquest fet la Revista és aquí exclusivament 
geogràfica, sense alguna de les seves seccions habituals, que hi retornaran en 
els números propers. 
Dins d'aquesta especialització, la Revista tracta de problemes sobretot urbans. 
El primer article ha estat escrit pel professor Guy ]alabert, però reflecteix les 
discussions i debats teòrics que s'han mantingut, de part d'ambdós equips, durant 
les trobades d'aquests anys de recerca; recull l'estat de la qüestió i avança algunes 
possibles línies de treball per al futur. A continuació s'ofereixen una sèrie de 
parells d'articles que tracten problemàtiques comunes a cada una de les dues 
ciutats analitzades, Barcelona i T oulouse. 
Primer, el planejament urbà, analitzat a Barcelona per la professora Rosa Tel/o, 
i centrat sobre el Pla Estratègic Barcelona 2000, i a Toulouse pel professor Michel 
I drac, centrat en el balanç de la recent modernització de la seva ciutat; 
ambdós professors reuneixen experiència docent i experiència pràctica en el camp 
del planejament urbà. Seguidament, s'analitza les transformacions de l 'espai 
productiu, a Barcelona pel professor Joan Eugeni Sanchez, que al canvi 
global afegeix les conseqüències de la incorporació d 'Espanya al Mercat' 
Comú, i a Toulouse pel professor Guy ]alabert, que resumeix molts anys de 
dedicació al tema; com annex a l'article to lo sí, la investigadora M arie-Thérèse 
Grégoris presenta i comenta el mapa industrial de T oulouse. En tercer lloc, 
s'estudia l'organització de les activitats comercials urbanes, a Barcelona a càrrec 
del professor Carles Carreras, article centrat en l'evolució històrica i anàlisi 
actual del centre de la ciutat, i a Toulouse a càrrec del professor Jean-Paul Lévy 
i la investigadora Françoise Lacombe, que tracten de les transformacions que 
podrà representar la construcció de la primera línia de metro a la ciutat. 
Seguidament s'analitza els aspectes socials dels canvis recents, a Barcelona a 
càrrec del professor Pere López, que centra les diferències socials darrera les 
polítiques urbanes, i a T oulouse a càrrec de la investigadora Corine Siino, que 
estudia l'atur a la ciutat. Finalment, es tracten dos problemes parcials i 
diferents, a Barcelona el tractament i gestió dels residus industrials en el 
conjunt de Catalunya, a càn-ec de la professora Maria Àngels Alió, i a 
Toulouse l'estat i projectes de les infrastructures de comunicació terrestres, a 
càrrec del professor Robert Marconis. 
La Revista, com sempre, es tanca amb les informacions sobre esdeveniments 
geogràfics i cartogràfics recents i amb el comentari bibliogràftc de quatre obres, 
en aquesta ocasió dedicades al paper internacional de Barcelona i T oulouse 
i a les ciutats internacionals, en general, d'acord amb la problemàtica 
estudiada. 
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BARCELONA I TOULOUSE: 
RECERQUES DE GEOGRAFIA 

URBANA 

Des del1989 els equips de Geografia Humana, de la 
Universitat de Barcelona, i del CIEU (Centre lnter
disciplinaire d'Études Urbaines), de la Universitat de 
Toulouse-Le Mirail, han emprès una col·laboració inves
tigadora1 en el marc d'una acció integrada de cooperació 
franco-espanyola sobre el tema: "Canvis i requa
lificacions econòmiques i socials dels espais urbans: 
Barcelona i Toulouse". 

Després de dos anys de treball, que han consistit en 
reunions comunes a T oulouse o a Barcelona, visites sobre 
el terreny, seminaris, debats, aproximació a partir d'eixos 
temàtics, dins els dos grups és palesa la necessitat de tra
duir les seves reflexions en una publicació col·lectiva, el 
contingut de la qual tractaria sobre les dues ciutats. 

Els resultats d'aquest treball es presenten simultània
ment en dues publicacions: la Revista Catalana de 
Geografia (Institut Cartogràfic de Catalunya) i Vil/es et 
Territoires (Presses Universitaires de Le Mirail). És clar 
que no es tracta de fer anàlisis comparades entre dues 
ciutats: la seva dimensió, la història, l'economia, les rela
cions amb l'entorn regional, amb l'Estat central ... no 
tenen gaire en comú. L'objecte del treball era, en primer 
lloc, confrontar reflexions teòriques, temàtiques, mètodes 
de treball a propòsit dels mecanismes i dels processos 
generals que determinen avui dia els canvis econòmics i 
socials de les ciutats i remodelen el seu espai urbà. En 
aquest aspecte, s'ha comprovat que algunes aproxima
cions temàtiques podien fer-se paral·lelament (sobre 
prospectives urbanes, aparells comercials, canvis dels sis
temes productius, dificultats socials), mentre que d'altres 
tenen trets específics o camps millor utilitzats per un o 
altre equip (la qüestió dels residus, per exemple, en el cas 
barceloní, la qüestió dels transports en el cas tolosí). 

Però al pic de les confrontacions, s'imposa una pre
gunta a tots: On són les aproximacions teòriques sobre la 
ciutat? Quina és la "qüestió urbana" el1990? Quins 
conceptes són els més operatius avui dia per explicar de 
manera un poc més sistemàtica la ciutat com un camp 
privilegiat de transformacions de les relacions societat
espai? Pregunta ambiciosa, que hauria estat ben preten
ciós voler respondre. Però el grup de treball ha pensat 
que podia, com a mínim, proposar alguns elements de 
reflexió explicant els seus debats en forma d'"article-
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sumari", avançant el contingut mateix de les anàlisis 
sobre Toulouse i Barcelona. És sens dubte per les con
frontacions d'aquest tipus, fins i tot parcials i inacabades, 
que les col·laboracions internacionals són aprofitables 
als uns i als altres. Es veurà que els punts de vista no són 
els mateixos, o com a mínim que el valor de les variables 
de la interpretació pot diferir a banda i banda dels 
Pirineus, encara que les grans constants són similars. 
Com proposa Milton San tos, es tracta "d'utilitzar un 
marc teòric que sigui universalment aplicable, sense que 
això deformi les realitats individuals de cada país2". 

Elements sobre la "qüestió urbana" el1990 
Com reformular-se avui dia una anàlisi teòrica de la 

ciutat? Les evolucions dels últims anys, ¿han transformat 
el contingut de les ciutats fins al punt que les interpreta
cions anteriors han quedat antiquades? La crisi, en les 
seves diferents manifestacions, ¿ha modificat tan pro
fundament els teixits sòcio-econòrnics que calgui intro
duir una nova casella de lectura de la qüestió urbana? En 
un decenni han sorgit molts temes, que no unifiquen 
gens el camp de la reflexió: la gentryfication i el retorn al 
centre de les ciutats, i després la counterurbanization 
dels anys setanta (BERRY, 1980; CHAMPION, 1989); l'ele
ment local com a lloc privilegiat de l'anàlisi social, men
tre que l'econòmic dependria del pas obligat pel "context 
internacional"; la descentralització, com a element central 
de recomposició de poders, mentre que l'Estat esdevin
dria l'oblidat del joc polític ... 

El grup de treball de Barcelona i Toulouse va obrir 
un llarg debat a mesura que sorgien les reflexions sobre 
el procés d'urbanització: Quin és el pensament teòric 
sobre la ciutat avui dia? Com reinserir les recerques pun
tuals o temàtiques en un marc conceptual més ampli? Li 
ha semblat necessari "recordar que la ciutat supera el 
temps dels modes de producció, per bé que en porti el 
senyal, i encara més les conjuntures, fins i tot s'ha 

Notes: 

1. Responsables científics de l'acció integrada: a Barcelona, Carles Carreras i 
Verdaguer; a Toulouse, Jean-Paul Lévy. 

2. Por urna geografza nova, da crítica da geograf za a urna geografza crítica. Ed. 
HUCITEC Sao Paulo, 1988. {traducció castellana, Espasa Calpe. Madrid, 1990}. 
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d'afrontar els cicles de glòria i misèria" (RONCAYOLO, 
1990). Després, ha provat de recordar, molt resumit (pri
mera part), el camí que des del segle XIX fins als anys sei
xanta del xx ha portat a les interpretacions successives o 
simultànies del fet urbà. Tot seguit, partint d'aquestes 
observacions, es dóna un marc d'anàlisi, evidentment 
breu, a fi de proposar una base general de lectura (sego
na part) i de situar els treballs monogràfics que segueixen 
sobre les dues ciutats estudiades3

• 

Crisi de teories urbanes o teories urbanes en crisi? 

Continuïtats i discontinuïtats en la recerca urbana 
La investigació social sobre la ciutat està lligada des 

dels seus orígens a l'anàlisi de la condició de l'habitatge 
obrer (ENGELS, 1976), i la doble qüestió de les situacions 
socials i les relacions amb l'habitatge urbà de les dife
rents capes socials de la població, s'ha plantejat sempre 
més en el pla de la interpretació teòrica (TOPALOV, 1987) 
que en el de donar respostes. El fet social s'ha abordat 
amb criteris més antropològics per l'Escola de Chicago 
(GRAFMA YER I }OSEPH, 1979). Però les dues tendències 
dominants a Europa han estat, d'una banda, les anàlisis 
weberianes dels anys quaranta, represes per alguns sociò
legs avui (WEBER, 1982) i, d'altra banda, el corrent mar
xista-estructuralista crític dominant durant els anys sei
xanta, en ple període de creixement, iniciat pels treballs de 
Lefevre i, en un altre registre, de Foucault. El debat 
Castells-Lojkine sobre la qüestió urbana (CASTELLS, 1972; 
LOJKINE, 1977) tanca una època, i des de finals dels anys 
setanta, per raons que en part encara són per analitzar, 
l'anàlisi teòrica de la ciutat s'ha aturat, en particular a 
França (Espaces et Sociétés, 1988). És als Estats Units 
d'Amèrica on els geògrafs tornen a engegar i modernitzar 
en molts aspectes aquest debat. Perquè els geògrafs fran
cesos participen poc o gens en aquest tipus d'anàlisi teò
rica sobre els modes i relacions de producció, les estruc
tures socials urbanes i les relacions socials, els sistemes de 
consum, la qüestió de l'habitatge i el paper de l'Estat. 

Bàsicament, el pensament geogràfic urbà s'ha dividit 
en dues tendències: la tradició funcionalista, que comença 
a principis de segle amb els primers treballs de Blanchard 
i continua amb les anàlisis quantitativistes dels anys 
setanta, i la tradició morfològica de Bobek o Conzen a 
Tricart, i renovada més recentment per Whitehand o 
Slater (WHITEHAND, 1987; SLATER, 1990), que a França es 
manifesta, amb característiques ben diferents, en les rela
cions entre formes i polítiques urbanes establertes pels 
investigadors de Grenoble QoLY I PARENT, 1989). 

Nota: 

3. Text elaborat a partir d'un primer esbós fet a Toulouse per M. Idrac,J.P. Lé
vy i G. Jalabert, a més de les notes escrites de "reacció" de C. Carreras, À. Alió, 
P. López Sanchez iM. !drac, i els debats en un seminari col·lectiu a Sant Feliu 
de Guíxols. La redacció final és de G. Jalabert. 

En matèria econòmica, des de fa deu anys s'han desen
volupat diverses temptatives teòriques o metodològiques. 
Pel que fa a Europa, els economistes de les escoles de la 
regulació resituen en esquemes d'evolució històrica la crisi 
actual, i demostren que el sistema capitalista s'adapta a les 
noves condicions per la desestructuració dels sistemes 
productius nacionals i la seva reorganització a escala con
tinental, no sense debats interns en les interpretacions 
(BOYER, 1986 ). Aquestes aproximacions són poc utilitza
des pels geògrafs, ja que no tenen gaires implicacions espa
cials: en canvi, les anàlisis sobre la flexibilitat dels aparells 
productius estan, en principi, millor integrades, més pels 
geògrafs anglosaxons que pels europeus (Scorr, 1988). 

Sens dubte, l'abandonament de les aproximacions 
macroestructuralistes ha deixat un buit ideològic parcial, 
per tal com els urbanistes, per la seva banda, renunciaven 
a la reflexió social de la ciutat, tant les escoles de Barcelona 
com la cèlebre de Venècia. A més, la difusió del debat 
sobre el postmodernisme (SOJA, 1989; HARVEY, 1990) 
introduïa nous conceptes, mentre que els investigadors 
italians, per la seva banda, desenvolupaven noves idees 
sobre la ciutat intensiva, la ciutat postindustrial o les gene
racions urbanístiques (INDOVINA, 1990; CERVELLATI, 
1984; CAMPOS VENUITI, 1989). 

No obstant, no s'ha d'oblidar que la sociologia 
anglosaxona ha continuat els debats sobre el fet urbà a 
l'entorn de l'obra de Saunders, per exemple (SAUNDERS, 
1981 ), i que ha prosseguit la publicació de la revista Space 
and Society. Així mateix, la revista]ournal of Urban and 
Regional Research and Society ha mantingut discussions 
interdisciplinàries i internacionals, a despit del neowe
berianisme d'alguns dels seus caps de fila. Cal recordar 
també els recents treballs de M. Castells sobre el lloc 
que ocupen les noves tecnologies, les transformacions 
de l'espai i les anàlisis sobre la ciutat informacional 
(CASTELLS, 1990). 

Per fi, els geògrafs nord-americans han seguit la refle
xió d'inspiració marxista, tant si es tracta de continuar els 
treballs nats de la geografia radical (HARVEY, 1989, 1990) 
com de les aportacions de Smith sobre el paper de l'Estat 
en l'anàlisi del fet urbà (SMITH, 1988) o de les de Soja 
sobre la utilitat d'un nou materialisme geogràfico-histò
ric (SOJA, 1989). Cal recordar els treballs de M. Santos, 
que de l'anàlisi més economicista de les ciutats del Tercer 
Món s'eleven a una interpretació totalitzant de la socie
tat (SANTOS, 1987). 

No han de negligir-se altres aproximacions en les 
quals no es té en compte la ciutat, per bé que alguns 
autors han pogut inspirar-s'hi: l'avanç de la innovació en 
la divisió espacial del treball (A YDALOT, 1980), o la presa 
en consideració de la complexitat i el recurs a l'eina sistè
mica (MORIN, 1987), mentre es desenvolupa cada vega
da més una interpretació per mitjà de les xarxes, tant 
materials, com informacionals o socials ... 
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Els nivells d'interpretació 
A França es desenvolupa una doble tendència que fa 

divergir l'anàlisi cap a dos nivells. Un es dedica als àmbits 
"infra" de l'espai, i la moda ha estat durant alguns anys la 
interpretació local. Diversos factors expliquen aquest 
apassionament: la pujada de l'antroposociologia; el 
finançament de recerques basades en observacions loca
litzades; la reacció i el moviment de balanceig invers des
prés del predomini de les aproximacions "macro"; el 
replegament, en períodes de crisi, vers els valors refugi 
del "micro", i la pujada d'una tendència de desenvolu
pament pel "local", d'un associacionisme amb finalitat 
econòmica. La descentralització, o més bé les noves 
competències, limitades, confiades per l'Estat central als 
seus segments territorialitzats (regions, departaments, 
municipis), ha vingut a reforçar un corrent que, amb tot, 
avui dia sembla anar de racó (BOURE, 1990). La majoria 
dels treballs, en aquest camp, han deixat de banda les 
grans ciutats i s'han aplicat a les zones rurals o a les peti
tes ciutats, així com als barris (OCS, 1979). 

L'altre corrent, més tardà, s'enfoca vers "el més alt", 
retorna a les anàlisis de les ciutats, al nou significat de la 
noció de metròpolis (Col·loqui de Lyon, 1990), als movi
ments d'internacionalització de les ciutats (NICE, 1989), 
al posicionament de les ciutats mitjançant les seves inter
relacions, en classificacions-palmarès de les ciutats euro
pees (BRUNET, 1989; CONTI, 1988). Hi ha diversos tre
balls en curs sobre els intercanvis entre ciutats, els 
esforços que han de fer per tal d'aconseguir l'equipa
ment necessari per a pujar en el concert dels "europols" ... 
Anàlisis que cal resituar en un context històric: el recurs 
a treballs com els de Fourquet, que es basa sobre les anà
lisis de Braudel, en aquest aspecte encara és aprofitable, 
si bé cal ponderar-los ... tot donant-los un nou context, 
com es veurà més endavant (FOURQUET, 1988). 

No sembla pas que a Espanya hi hagi aquesta diver
gència de nivells que és palesa a França. El pes dels estu
dis monogràfics, fins i tot amb la millora de les perspec
tives teòriques i les eines metodològiques aplicades, 
segueix essent important. Domina l'estudi de les ciutats 
mitjanes i petites, dels barris urbans. Falta absolutament 
una interpretació de conjunt a petita escala, al si de la qual 
les monografies podrien trobar el seu significat: en 
aquest aspecte, els treballs d'un De Vries (DE VRIES, 
1980), malgrat la seva traducció, no han estat imitats, a 
part d'algunes obres menors (PRECEDO, 1988). Amb tot, 
À. Alió assenyala que actualment, després de la "hiver
nació intel-lectual" dels anys vuitanta, l'aparició de temes 
"micro" sembla particularment idònia per dues raons: 
- l'estudi del "micro", que permet la reintroducció de la 

qüestió social, és un moviment necessari davant les 
interpretacions econòmiques dominants; 

- els espais locals són els centres on es manifesten les 
contradiccions inherents a la dinàmica de la societat 
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contemporània, contradiccions que han d'ésser analit
zades pel discurs científic com a element objectiu de la 
realitat urbana (particularment en l'estudi de les degra
dacions del medi, les solucions de les quals, massa 
sovint, es presenten en forma de tècniques que cal fer 
servir, i no com la causa de conflictes polítics entre 
industrials, consumidors, gestors ... ). 

Com en altres camps, la fragmentació de les anàlisis 
teòriques és la regla, i la falta de referència a la totalitat és 
general. Hi ha, no obstant, un redescobriment de con
ceptes que no haurien d'haver-se oblidat mai, però de 
manera aïllada i no explicativa a escala global. 

El context de la recerca sobre Barcelona i Toulouse 
A falta, doncs, del recurs a una teoria general reva

lorada, com a mínim cal interrogar-se sobre l'orientació 
temàtica dels treballs en curs destriant-ne dues línies: 
- Quins són els objectes d'anàlisi a l'entorn dels quals 

treballa la recerca avui dia? Citem, empresos per les 
preocupacions actuals: crisis, canvis econòmics i espais 
urbans; internacionalització dels processos; gestió de 
les ciutats i projectes dels poders pel que fa al desen
volupament urbà; ofertes socials i espacials, segre
gacions i reglamentacions urbanístiques ... 

Com se centren aquests objectes d'anàlisi al voltant 
d'un dualisme (a la manera postmoderna) entre un fort 
procés de concentració, econòmica (multinacionals) i 
política (CEE), i la crisi de l'Estat-Nació i l'Estat
Providència? Com es pot aconseguir una globalització de 
l'economia i una automatització i al mateix temps assajar 
d' internacionalitzar les ciutats? 
- Quin vocabulari emprarem per "dir" la ciutat i l'anà

lisi social, quina fórmula conceptual? Com escapar 
de les terminologies utilitzades pels tècnics, els ges
tors, les empreses, que, fetes servir sense precaució, 
amenacen d'orientar el contingut de les investigacions: 
els "recursos humans" han substituït la "força de tre
ball ... ? Quin és el sentit que avui es dóna al mot me
tròpoli? Per què substituir la paraula territori pel 
vocable espai? 

La qüestió que més àmpliament ens remet al discurs 
sobre el fet urbà, no solament el mantingut pels investi
gadors, sinó també cada vegada més pels mateixos pro
tagonistes del fet urbà, és la imatge que donen de la ciu
tat, la mediatització de l'urbs. També dominen l'anàlisi i, 
en molts aspectes, la desmitificació del marketing urbà de 
les autoritats locals. 

Els temes de l'anàlisi i els objectes d'observació 
Un primer tema és l'observació de la crisi dels anys 

1970-90 i les respostes que s'hi han proposat. 
En primer lloc, és una crisi industrial. La resposta és, 

esquematitzant, la transformació dels aparells productius 
pel desenvolupament científico-tècnic, les noves "tecno-
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logies". Recerca de nous productes, de mètodes nous, 
recerca d'eficàcia, de marques, i relegació parcial d'antics 
models d'organització (fordisme, taylorisme, keynesia
nisme), i també discurs positivista sobre el progrés, sobre 
la cultura científica i tècnica. Flexibilitat és el mot clau per 
conquerir o conservar millor els mercats. El mercat és el 
motor, l'imperatiu. 

D'aquí que, molt per damunt dels high tech i els tec
nopols (innopol, a Toulouse Labège, Vallès, a Barcelona) 
que volen ésser l'expressió material de les noves formes 
de desenvolupament, el primer objectiu és el control dels 
grups, les reorganitzacions financeres, les compres o 
revendes de part de les empreses (SEAT, a Barcelona, 
convertida en Volkswagen, o Dassault, a Toulouse, tan
cada). Es tracta també d'eliminar una part dels antics 
equipaments ja existents (Poble Nou, a Barcelona) i reor
ganitzar fàbriques fordistes per tal que siguin més flexi
bles, de recórrer cada vegada més a serveis "externalit
zats" i especialitzats (els indrets per al sector terciari, als 
plans de Barcelona, o els espais d'oficines, a Toulouse, 
per exemple), d'utilitzar reserves de mà d'obra molt qua
lificada (sector espacial, a Toulouse) o no tan qualificada 
(instal·lació de les indústries electròniques japoneses o 
d'altres països a la perifèria de Barcelona). 

En aquest procés podrien diferenciar-se dos perío
des. La fase crítica de dificultats i reconversió dels aparells 
industrials se situa entre 1970 i 1980. Els anys següents es 
veurà més el que alguns han qualificat d'estat empresarial, 
o de postfordisme, de moment conceptes operatius, però 
que s'han d'aprofundir. Tot això fa ressorgir un vell debat 
sobre la qüestió urbana: s'assisteix al desplaçament del 
centre de gravetat, en el sistema productiu, de la produc
ció material i no material vers la distribució i el consum? 
Ciutat reconvertida sobretot en comerciant i comunica
cional? O ciutat on la producció del valor (i l'extracció de 
la plusvàlua) descansa en l'aparell productiu, fins i tot si 
aquest mobilitza cada vegada més elements exterioritzats 
"terciaris" durant el seu cicle productiu? 

Des del punt de vista de la interpretació, el model 
estructural-marxista, del qualla variable explicativa cen
tral és la relació Estat-gran empresa, ha vist qüestionada 
la seva validesa. Apareix un nou esquema: crisi de 
grups/descomposició del vell model industrial/canvis 
tecnològics/recomposicions més que crisi del sistema 
comercial!reemergència del fet local ... (GAUDIN, 1985). 
Si algunes grans indústries s'han enfonsat, la màjoria 
s'han reorganitzat a nivell mundial o multinacional, ben 
lluny dels límits estrictament nacionals: des d'aleshores, 
l'Estat no té tant de paper, la seva nova missió és integrar
se en les estructures polítiques de tipus continental 
(Europa política) com resposta retardada a la integració 
econòmica realitzada pel mercat. Interpretació que ha 
de matisar-se: les grans empreses molt sovint funcionen 
a partir de bases nacionals d'acord amb els Estats, i les 

petites i mitjanes empreses continuen intervenint en 
camps nacionals o regionals i en algunes variables estra
tègiques, com la recerca-desenvolupament depenent de 
l'autoritat i el finançament estatals. 

En segon lloc, és una crisi de l'Estat. Aquí, parcial
ment, són diferents els punts de vista sobre la interpre
tació del paper de l'Estat entre els investigadors francesos 
i els catalans. Per als primers, l'anàlisi passa per la crisi de 
l'Estat-Providència, que es pot traduir en la limitació de 
les seves intervencions en l'àmbit tant 'econòmic com en 
el de la gestió ordenadora de l'espai. El "descompromís" 
de l'Estat es manifestaria tant pel que fa a l'ajuda aporta
da als col·lectius locals, forçats per la descentralització a 
fer-se càrrec de la gestió i el desenvolupament, com res
pecte del menor finançament de l'habitatge, en principi 
orientat més a estimular (rehabilitació del parc privat, 
ajuts personals ... ) que a donar ajudes directes a la pro
ducció, particularment d 'habitatges socials, tal com 
s'esdevenia abans. El que més caracteritza, potser, la 
situació francesa, on es té certa propensió a valorar el que 
sens dubte no és més que una conjuntura històrica, és 
l'episodi anomenat de la "descentralització", on els 
col·lectius territorials (regions, departaments, municipis) 
han rebut parcialment poders que ab'";.ns depenien de la 
tutela dels prefectes i les administracions. Un dels resul
tats més evidents és l'aparició en l'escena urbana d'ope
radors privats que es fan càrrec de la gestió de diferents 
serveis (aigües, oci, comunicacions, aparcaments ... ), el 
que permet a algunes forces socials de qualificar aquest 
moviment de "privatització", en una referència a l'antic 
model d'interpretació (privatització de beneficis, socia
lització de pèrdues). Per a d'altres analistes, no es pot 
ignorar la irreversibilitat d'un moviment que comporta la 
modernització de les gestions dels col·lectius i les ciutats: 
el recurs al sector privat implica la introducció de tècni
ques i models de gestió en el sector públic, i per tant la 
necessitat econòmica de l'equilibri financer, però també 
la temptació per part del sector privat d'apoderar-se de 
mercats, d'introduir un nou model cultural, en la línia de 
modernització anunciada, de la "revolució de la in
tel·ligència" ... 

La relació Estat-empresa de l'antic model també s'ha 
revisat per la interrogació sobre la naturalesa de l'Estat, 
que els investigadors defineixen d'acord amb la pròpia 
ideologia. P. Rosenvallon critica les contradiccions entre 
el vigor de les proposicions que s'expressen en tot 
moment sobre el paper de l'Estat i les llacunes en la seva 
coneixença real. Proposa un mètode que permeti 
emprendre una història de l'Estat "a través de la forma
ció de la relació Estat-societat", Estat instituït al voltant 
de la noció de contracte polític i social, que esdevé 
progressivament una força institucionalitzadora del fet 
social, un reductor d'incerteses, un regulador de l'eco
nomia (ROSENV ALLON, 1990). Com articular aquestes 
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Vista general de l'aglomeració de Toulouse, des del sud, on es veu la Garona i el secto r industrial químic, en primer pla (Foto: J.P. Uvy) 

interrogacions dins l'anàlisi urbana? No es poden igno
rar aquests aspectes diferents quan es tracta d'articula
cions entre les ciutats (noció de xarxes) o del seu funcio
nament intern: el pensament urbanístic ha comportat 
mètodes de regulació, polítiques urbanes (avui dia políti
ca de la ciutat), fins i tot si aquestes polítiques es transfe
reixen cap a l'espai "local" a França (amb múltiples frens 
polítics i socials en la pràctica). 

A Espanya la qüestió no sembla plantejada en els 
mateixos termes. Si bé una de les idees teòriques que 
sorgeixen de la discussió no difereix de les interpretacions 
recollides més amunt, en concret la idea d'una moder
nització de totes les instàncies de l'Estat, que es flexibi
litzen, incloent-hi l'espai local (a l'Estat empresarial 
correspondria també l'Ajuntament empresarial), la 
insistència més aviat es planteja per alguns sobre la fra
gilitat de la antiga base de l'administració local, lligada a 
la crisi de les élites locals tradicionals . Els alcaldes han 
d'actuar, en efecte, com a élite modernitzant, però no 
tenen tradició de gestió ni pressupost suficient. Els muni
cipis es troben situats, avui dia, davant la tasca de repar
tir els recursos i coordinar els elements en joc sense dis
posar de veritables mitjans i coHaboradors. Ara bé, la 
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crisi econòmica coincidí a Espanya amb el començament 
del període postfranquista, el qual va afavorir les inter
vencions d'una planificació orientada vers la distribució 
social. Va seguir, entre d'altres, un període durant el qual 
el sector públic acabà la reforma territorial, que s'inscriu 
en una perspectiva on les instàncies públiques garantei
xen la viabilitat econòmica de les decisions. Certament, 
cal tenir en compte els conflictes institucionals entre les 
autoritats locals i regionals, i a Catalunya la situació 
d'autonomia aconseguida de l'Estat central, diferent de 
les estructures regionals franceses, amb una capacitat de 
negociació molt més forta de la Generalitat amb l'Estat, 
així com l'existència d'un model territorial molt compe
titiu. Per últim, pel que fa referència a les grans empreses, 
el model que produeix la suposada adaptació de la gran 
empresa, està per discutir: alguns models semblen menys 
aptes que l'antic Estat-Nació per adaptar-se als grans 
canvis econòmics i socials. En aquest aspecte, la capaci
tat de l'Estat espanyol per superar les etapes de demo
cratització i d'europeisme, el que alguns han anomenat la 
España de la movida (MALIANIK, 1990), és reveladora del 
debat proposat més amunt. A Catalunya, en canvi, en el 
camp econòmic, les petites i mitjanes empreses, fins i tot 
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familiars, demostren la seva capacitat d'adaptació i 
d'internacionalització. 

La crisi social va lligada, evidentment, a la crisi econò
mica. Cal fer una doble anàlisi: les seves manifestacions, 
mesurables en termes d'atur, de pobresa i de precarietats, 
i d'accés a l'habitatge dels més indefensos. Però la crisi 
provoca, com en tot període de reestructuració del siste
ma d'acumulació de capital, disfuncionaments, encara 
més aguts perquè el context de neoliberalisme o de dub
tosa social-democràcia és contrari al fort intervencionis
me que caldria per reabsorbir-los, i això en nom dels 
delicats equilibris que cal preservar: monetaris, comer
cials ... La societat urbana de la fi de segle està, doncs, 
enfrontada a múltiples problemes: 

el de l'accés al mercat de treball -i a un treball digne
per part dels qui estan exclosos de les noves qualifica
cions i de les noves "tecnologies", i rebutjats a situa
cions de marginalitat; 
el de les opcions de la formació actual, respecte de la 
qual els aparells tradicionals escolars i universitaris 
són qüestionats, tant pel que fa als continguts com als 
models centralitzats d'organització ... 

La dimensió espacial d'aquestes qüestions ha d'ésser 
l'objecte d'anàlisis a vegades difícils de comprendre: l'atur 
urbà suposa aproximacions alhora sectorials i geogràfi
ques (barris urbans, categories d'aturats ... ). 

Però més enllà de les anàlisis sobre les dualitats 
socials i les segregacions interurbanes, s'imposa el neces
sari retorn a l'anàlisi global de les classes socials. Cal 
tenir en compte dues dimensions. Primerament, històri
ca, resituant l'estudi de les diferències socials i les formes 
de dominació en els elements contextuals: la situació 
actual, a la vista d'altres èpoques (crisis del segle XIX, 

crisi dels anys trenta), ha d'ésser avaluada en funció de la 
capacitat que haurien de tenir els poders actuals, els polí
tics, per actuar en les dificultats socials, mesurant l'eficà
cia de les polítiques d'ocupació, d'ajuda social ... la volun
tat o no d'utilitzar els mitjans existents que no disposaven 
els seus predecessors. També, en els països industrialit
zats, ha d'ésser relativitzada en relació a la situació de les 
ciutats del Tercer Món (SANTOS, 1990) o fins i tot de 
l'Europa de l'est. També en aquest camp haurien d'ésser 
resituades les recerques sobre la delinqüència, la droga, la 
coexistència de minories ... i no sols ètniques. 

Des del punt de vista de les interpretacions de les 
relacions classes socials-espais urbans, també hi ha risc, 
perquè les anàlisis de la recerca afecten els fenòmens més 
evidents, i posen l'èmfasi en els "extrems", els dos pols 
oposats de l'escala social: a baix els exclosos, els "nòma
des de la misèria", i més amunt les "élites circulants", els 
EQT (enginyers, quadres, tècnics). Resten tots els altres, 
les diverses capes socials més o menys mitjanes que cons
titueixen el fons, a vegades estable, a vegades en crisi 

d'identitat, de la societat urbana: empleats, funcionaris, 
comerciants antics i nous ... 

La relació amb l'espai urbà 
No es tornarà aquí sobre la dificultat teòrica d'arti

cular el fet econòmic i el polític en l'espai urbà, ni sobre 
la qüestió de la ciutat com a entitat autònoma del fet 
social. Se sap prou bé que l'espai urbà no és el resultat 
únicament de la projecció automàtica d ' estructures 
econòmiques i de divisions socials sobre un territori con
cret, ja que hi intervenen moltes altres variables: la llarga 
durada, que fa coexistir diferents estadis o moments dels 
modes de producció en un mateix lloc, les dimensions 
simbòliques i les lectures culturals de formes que se sur
ten dels esquemes economicistes. 

Però treballant, tant a Barcelona com a Toulouse, a 
curt termini, la dimensió de les relacions canvis econò
mics-ordenacions territorials ha estat privilegiada, tant si 
es tracta de canvis en el sistema productiu o en els aparells 
de producció com de situacions socials o de polítiques de 
gestió urbana i d'ordenació. 

La qüestió de les metròpolis, el seu funcionament i el 
seu futur, de la gestió que cal escollir, en suma, es plan
teja de nou, a la vegada com a ordenació interna de les 
àrees metropolitanes i com a interpretació de les xarxes 
en el marc del procés d'internacionalització en curs. 

L'organització interna de les àrees metropolitanes es 
planteja, més que mai, relacionada amb la dispersió dels 
aparells productius, la ineluctable difusió de la construc
ció per les perifèries allunyades. Després del gran perío
de d'esquemes directius dels anys setanta, la planificació 
torna a dominar, però amb altres formes: "projectes 
urbans", "entrades" de ciutats, plataformes multimodals 
de transport, reafectació d'espais erms .. . ? S'inscriu en 
una prospectiva a curt o llarg termini? Hi ha moltes coses 
en joc per aclarir. Relacions de poder, al si de fràgils 
estructures d'aglomeració, i entre col·lectivitats ter
ritorials (Ajuntament de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya, Mairie de Toulouse i Conseil Général de la 
Haute-Garonne, per exemple). Relacions financeres pel 
que fa als recursos fiscals entre els col· lectius rics i pobres, 
i les que es deriven de les "solidaritats" i dels costos 
d'inversions. La qüestió es troba, doncs, en els modes de 
regulació de les grans aglomeracions, que s'han enfron
tat per problemes socials massa sovint presentats sota 
un punt de vista tècnic quan la solució passa per opcions 
polítiques: la gestió de residus industrials i els problemes 
del medi ambient a Barcelona són significatius en aquest 
aspecte. La planificació, així mateix, ¿no s'aborda més en 
termes de segmentació del fet real que com a realitat 
social global? 

Ara bé, aquesta organització interna tendeix cada 
vegada més a estar determinada per factors lligats al pro
cés d'internacionalització de les metròpolis, que esdevenen 
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menys "regionals" i més dirigides cap a relacions amb els 
circuits econòmics, cap els intercanvis de capitals, 
d'homes i d'informacions amb altres ciutats, cap a d'altres 
centres urbans, que cap al seu propi entorn. Certament, 
les organitzacions urbanes intraregionals segueixen exis
tint, amb diversos graus de complexitat: en aquest aspec
te, Catalunya, amb actius centres secundaris: Tarragona, 
Lleida i Girona, apareix com un model jerarquitzat, on 
les funcions econòmiques d'intercanvi estan més o menys 
desenvolupades (paper del port de T~rragona), i on, per 
exemple, els centres universitaris secundaris s'han desen
volupat amb vista a una millor qualificació de la mà 
d'obra i a retardar el percentatge d'atur (fins i tot si les 
inversions més importants són concedides a escoles o 
facultats relacionades amb Barcelona i el seu aparell tèc
nic i productiu). No passa el mateix a la regió tolosina, on 
les ciutats anomenades mitjanes de la "carcassa urbana" 
regional resten estancades mentre que la capital regional 
no deixa d'acumular funcions de formació i terciàries. 

Però la noció de metròpoli i de xarxa ha canviat de 
mica en mica de sentit: en principi, la metròpoli és l'àrea 
urbana que per les regles del joc de les relacions interna
cionals s'articula de lluny amb d'altres ciutats europees o 
mundials: intercanvis econòmics, organització del siste
ma productiu en empreses separades de les empreses 
multinacionals situades en llocs urbans que ofereixen 
diversos avantatges, mobilitat dels homes entre les grans 
ciutats, acció de paradiplomàcia dels poders urbans tot 
curtcircuitant les xarxes estatals ... La qüestió de la metro
polització, que havia constituït un èxit dels economistes 
(BOUD EVILLE, 1961), els geògrafs (HAUTREUX I 
ROCHEFORT, 1965) i els urbanistes (MONOD, 1971), s'ha 
plantejat en nous termes: el recent col·loqui de Lyon, a 
França, que tractava de Metròpolis en desequilibri, al 
mateix temps ha plantejat la qüestió dels equilibris 
interns de les metròpolis, la terciarització de les grans ciu
tats i les relacions interciutats. Algunes temptatives 
d'interpretació recents (ION, et al., 1989) demostren que 
el discurs central tècnica-urbanista, que procedeix, 
almenys a França, de les grans institucions de l'Estat i 
d'una minoria en els anys seixanta, ha derivat vers un dis
curs més complex, on es barregen la ciutat "pol d'ex
cel·lència", l'"atot tecnopol", la qualitat i el paper del 
poder urbà ... La qüestió no és tant saber si la metròpoli 
té per funció desenvolupar la seva regió-entorn, segons el 
fracassat esquema polarització-difusió del creixement, 
com si la ciutat seria capaç d'autopromoure's, d'atreure 
inversions llunyanes, de dotar-se d'equipaments atrac
tius, de crear xarxes intermetropolitanes amb els seus 
iguals. La metropolizació seria un fenomen de disconti
nuïtat espacial on funcionen els fluxos d'informació, els 
intercanvis de procediments innovadors entre centres 
de recerques i laboratoris, les trobades entre els qui 
"decideixen", els caps d'empreses, els intercanvis cultu-
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rals ... La xarxa de les metròpolis és la xarxa reticular de 
malles de relacions de metropòlis a metropòlis, les pet
jades materials de les quals es troben als aeroports de les 
línies internacionals, als centres de negocis, palaus de 
congressos i centres de trobades, als teleports, als com
plexos hotelers ... D'aquí també els esforços per donar 
una imatge de la ciutat remodelada (supressió d'anti
gues formes dels modes de producció: l'antic port de 
Barcelona convertit en port de plaer, conversió del barri 
industrial del Poble Nou en ciutat olímpica, programa 
immobiliari ... ). I per reconstruir els espais públics de 
trobada, de passeig, en una mena d'adaptació al temps de 
lleure: la reorganització dels centres de les ciutats té 
aquest objectiu, i també el de tornar l'acte de consumir 
més lúdic, més cultural, d'alguna manera menys consu
mista ... contradictòriament (potser?) amb el desenvo
lupament de competències, de la flexibilitat que tendeix 
a augmentar el temps de treball ... 

El més important per a aquestes ciutats és, doncs, el 
fet d'estar connectades amb les xarxes internacionals. 
Però no totes les ciutats evolucionen en aquesta direcció: 
a Espanya, fora de Madrid, Barcelona i Sevilla estan inte
grades en aquest esquema, mentre que Bilbao, al contra
ri, es troba desconnectada dels seus antics lligams exte
riors, i València es pot internacionalitzar sense menar 
una política en aquest sentit. 

Resten per mesurar la capacitat i l'eficàcia exactes 
d'aquestes xarxes intermetropolitanes, que depenen del 
voluntarisme i la intencionalitat, i que són veritablement 
funcionals . En aquesta matèria la comparació entre 
Barcelona i Toulouse no té gaire significació. D'una 
banda, una ciutat lligada a través de la seva burgesia 
industrial i comercial, les seves "élites" culturals (Picasso, 
Gaudí, Dalí, Miró), els seus models urbanístics i els seus 
tallers d'arquitectura (Cerdà, Bofill), la seva escola actual 
de disseny, els sistemes d'intercanvis dirigits precoçment 
cap a l'exterior, i una voluntat d'universalitat aviat mani
festada (exposicions universals, jocs mediterranis o olím
pics). D'altra banda, una ciutat provinciana que no emer
geix a l'escena internacional més que per mitjà de les 
seves produccions i concepcions tècniques molt recents: 
satèl·lits, avions Airbus i la nau espacial, més endavant. 

Discurs i auto-discurs sobre la ciutat 
Cal, també, jerarquitzar el discurs, les intencions i els 

fets: quin significat s'ha de donar al "triangle" Barcelona
Montpellier-Toulouse, buscant el gran ventall de la rela
ció, i al "quadrilàter" Barcelona-Milano-Lyon-Stuttgart, 
aparentment més igualitari? Això porta a interrogar-se 
sobre la funció del discurs de i sobre la ciutat, sobre el 
lloc de la paraula en la (re)presentació de la ciutat. 

La ciutat no parla d'ella, sinó que d'altres en parlen, 
amb diversos títols. El donar a conèixer una ciutat, i no 
importa quina sigui, passa per l'habilitat mediàtica dels 
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protagonistes elegits, però també per molts d'altres 
canals. Les imatges de la ciutat que la donen a conèixer i 
la metropolització del discurs es "debiliten en molts 
llocs" (ION, op. cit.). Discursos i imatges que alguna vega
da poden ésser contradictoris amb els fets: Gaudí ha fet 
cèlebre Barcelona, i ha faltat poc perquè els barcelonins 
contemporanis destruïssin la seva obra ... Però l'obra de 
Gaudí, exhibida i coneguda, no té res a veure amb els 
grans suburbis de l'Hospitalet de Llobregat o de Santa 
Coloma de Gramenet, que no parlen gaire ... només quan 
s'expressen en les lluites urbanes, o parlen en sentit nega
tiu, en forma de revoltes tan violentes com breus, igual 
que a les rodalies de Lyon ... 

Els documents urbans que anticipen el futur de les ciu
tats són una altra forma de discurs. Ideològic, sens dubte, 
però que testimonia la concepció que els dirigents tenen 
del futur urbà: "Barcelona 2000", com "Lyon 2010", volen 
ésser a la vegada utopies urbanes i dossiers de referència 
per a accions concretes. D'altra banda, a Toulouse, entre 
d'altres ciutats, l'encantament serveix com a punt de 
referència, i la ciutat seria ja "europol", unint en bona 
harmonia la modernitat de les altes tecnologies, inserint-les 
en les xarxes mundials i una personalitat pròpia, ancorada 
en una tradició de mesura i bon viure ... 

No falten pistes per a la investigació, i les aproxima
cions temàtiques o més espacials basades en una o altra 
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ciutat, o recorrent a anàlisis comparatives de processos, 
han d'ésser desenvolupades. 

En aquest sentit, els treballs fets sobre Barcelona i 
Toulouse són més les explicacions dels diferents investi
gadors que han participat en els intercanvis i les discus
sions entre equips de treballs elaborats específicament. 
Cal que tinguin en compte les evolucions recents, els 
mecanismes de canvi. S'inclouen en una temptativa de 
comprensió d'una conjuntura on les preguntes sobre la 
qüestió urbana són plantejades en un moment que la crisi 
de finals de segle afecta profundament i contradictòria
ment les societats urbanes. No s'ha suggerit aquí la rein
terrogació d'esquemes teòrics d'interpretació: això dema
naria estudiar les anàlisis durant molt de temps, integrant 
les continuïtats i les ruptures, i resituar l'anàlisi en un 
context general del "moviment social" que potser no es té 
prou en compte: "Els habitants tornen a interpretar les 
mateixes escenes amb decorats diferents; tornen a donar 
les mateixes respostes amb paraules que tenen un altre to 
i un altre accent" (CALVINO, 1972). 
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Aquesta i totes 
les publicacions de la 
Generalitat, les trobareu 
a la nostra Llibreria. 
Un espai funcional , 
al centre de Barcelona, 
obert a tot el món. 

Que, a més, 
ofereix les publicacions 
més significatives 
d'organismes 
internacionals com 
l'ONU, la UNESCO, etc; 
i que dis posa de 
servei de vídeo i de 
banc de dades 
informatitzat tant del 
Diari Oficial com de 
publicacions. 

Ara hi ha una 
Llibreria per a totes les 
nostres publicacions: 
la Llibreria de 
la Generalitat de 
catalunya. 
Veniu a conèixer-la. 

m I. .I 
Generalitat de Catalunya 

Llibreria 

Palau Moja 
Rambla dels Estudis, 118 
08002 Barcelona 
Tels. 302 68 35 - 302 64 62 
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LES ESTRATÈGIES 
DE LA BARCELONA 2000 

Les ciutats canvien constantment. El 
seu aspecte i les seves funcions es modifi
quen sense parar. Aquests canvis no són 
conseqüència de l'atzar, ni són guiats per 
una mà invisible, sinó que són orientats per 
polítiques urbanes ben definides. Aquestes 
polítiques no són pas exemptes d' ideologia, 
ni buides de continguts teòrics urbanístics. 
Ben al contrari, cada moment, cada cir
cumstància històrica, veu sorgir polítiques 
urbanes que contribueixen directament i 
palesament a modificar la ciutat. 

"La filosofia de la flexibilitat i la 
manca de regulació que s'ha anat estenent 
durant els darrers anys pels ambients 
econòmics, es reflecteix clarament en els 
organismes de planificació territorial i 
urbana, i en particular en els que es troben 
sota el control polític conservador o demò
crata-cristià ... La fascinació pel desen
volupament tecnològic suggereix visions 
futuristes d'un espai isòtrop en el qual la 
supertecnologia aplicada a les comunica
cions, i en general a l'intercanvi d' informa
ció, serveis i béns, i fins i tot a la transfor
mació i a l'adaptació del territori, acabaran 
amb la noció del criteri de localització, i la 
convertiran en una decisió indiferent, en 
una no-decisió"'. No obstant, d'altra banda 
es constata que les noves activitats de ser
veis i producció relacionades amb la tecno
logia més avançada són les que es mostren 
més sensibles als problemes d'estructuració 
territorial i localització. Aquestes foren les 
primeres conclusions a les quals va arribar, 
de manera succinta, A. Estevan en estimar 
quines eren les estratègies de revifament de 
les economies regionals a Europa' , després 
de fer més de vint entrevistes i sessions de 
treball amb persones vinculades a institu
cions -tant públiques com privades- que 
tenen alguna mena de relació amb la ges tió 

Notes: 

l. Estevan, A.: Aproximación al terciario avanzado, 
pàgs. 12-13. Comunidad de Madrid, (edició pro
visional). Madrid, 1987. 

2. Estevan, A.: Op. cit., pàgs. 13-14. 
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i el desenvolupament de Paris, Bruxelles, 
Milano i London. 

E l Pla Estratègic per al Desenvolu
pament de Barcelona en l'Horitzó 2000 és 
un nou exemple de l'estratègia de recon
versió econòmica iniciada durant la segona 
meitat dels anys vuitanta a nombroses ciu
tats de la Comunitat Econòmica Europea 
(Birmingham, Manchester, Rotterdam, 
Lyon, Montpellier, entre d'altres). De la 
mateixa manera, el Pla Estratègic s'inscriu 
en el model de planificació atòpica, que 
escapa de les determinacions espacials de 
localització, però que planifica i estableix a 
curt termini la gestió futura dels recursos 
econòmics -tant públics com privats- i 
humans de la ciutat post-olímpica, tot pres
suposant d'antuvi que la reforma urbana 
que s'ha iniciat amb motiu dels Jocs 
Olímpics produirà un espai isòtrop. 

L'octubre de 1987, en l'àmbit de les 
jornades Internacionals sobre Planificació 
Estratègica de Ciutats i Territoris , l' Ajun
tament de Barcelona va anunciar pública
ment que es proposava elaborar i dur a 
terme el Pla Estratègic per al Desen
volupament de Barcelona en l'Horitzó 
2000 com una nova forma de planificació 
que "permetria la definició dels eixos fona
mentals de desenvolupament de la ciutat 
en un entorn força canviant: sortida de la 
crisi econòmica, integració a Europa, nou 
paper de les ciutats en l'economia interna
cional ... "' . 

El Pla Estratègic era concebut com un 
"instrument de gran eficàcia a fi de planifi
car la Barcelona del futur" •: davant dels 
canvis potencials que se suposa que ha de 
comportar la nova imatge de la ciutat en el 
context internacional creat per la celebració 
dels Jocs Olímpics del1992; davant l'entra
da en vigor de l'Acta Única Europea; 

3. Forn, M. de: " A modo de presentac ión", a 
CEUMT, núm. 108, pàgs. 14- IS. 1989. 

4. Barcelona 2000, núm. 2, pàg. 6. Novembre de 
1988. 

davant la revifalla econòmica general a tot 
el país, i davant la ràpida implantació de 
les noves tecnologies, "caldrà tota una sèrie 
d'accions per tal que Barcelona no resti al 
marge d'aquests fenòmens"' : 

"Un pla estratègic es concep com un 
procés participatiu de tots els agents socials 
i econòmics d'una ciutat per tal de definir el 
model de ciutat desitjat i les línies d'actua
ció a fi de gestionar el canvi. A partir de 
l'anàlisi de l'entorn i de les capacitats exis
tents, s'identifiquen els possibles objectius, 
d'entre els quals se seleccionen els conside
rats claus a fi de potenciar una línia de força 
o eliminar una feblesa i que, per tant, neces
siten una concentració de recursos humans, 
tecnològics i econòmics. (El pla) considera 
la ciutat com un agent de producció, una 
organització social i un sistema polític"•. 

En acabar les esmentades Jornades, es va 
constituir una comissió, impulsada per 
l'Ajuntament de Barcelona, a fi de dur a 
terme un pla estratègic susceptible de per
metre l'aprofitament i la rendibilització de 
les sinèrgies potencials que pugui propor
cionar a Barcelona l'operació urbano
econòmica dels Jocs Olímpics. 

La iniciativa de les propostes fetes per 
tal que "suri" l'economia de la ciutat ha 
partit de l'administració pública local, que, 
a l' igual com s'esdevingué en l'operació 
"ciutat olímpica", supleix el paper tradi
cional de la burgesia local. 

El juny de 1988, en el transcurs d'unes 
jornades Internacionals sobre Experiència 
de Planificació Estratègica a Ciutats i Zones 
Urbanes, la comissió per al Pla Estratègic 
va exposar públicament la seva proposta. 
Més que una proposta concreta de Pla, es 
va exposar una estratègia per a la seva ela
boració i una proposta d'organització a fi 
de garantir-ne la realització final. Francesc 

S. Barcelona 2 000, núm. 2, pàg. S. Novembre de 
1988. 

6. Forn, M. de: Op. cit. 
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Raventós, tinent d'alcalde responsable de 
l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament ~e 
Barcelona, va explicar les propostes en la 
seva ponència "La planificació i programa
ció de l'administració local a Barcelona. 
Proposta de realització d'un Pla Estra
tègic". Segons aquesta ponència, es tracta
va d'elaborar un pla econòmic que seguís 
"les incidències i els impactes en el camp 
social . . . Per a Barcelona, la fórmula idònia 
seria una de mixta que des d'un primer 
moment aplegués les institucions públiques 
i les privades, així com la comunitat empre
sarial, per tal que tots plegats poguéssim 
dissenyar conjuntament el Pla Estratègic 
que pensem que convé a la ciutat"7.La pro
posta consistia, sobretot, en una crida a les 
institucions públiques i privades -amb un 
cert pes econòmic o socialment significati
ves- perquè participessin en l'elaboració 
del pla mitjançant l'exposició de les seves 
opinions i necessitats, i el suggeriment 
d'objectius i estratègies. Per tal d'aconse
guir-ho es proposava constituir un Consell 
General que fixés i supervisés les línies 
directrius del pla, el qual intervindria bàsi
cament en les fases d'estudi-diagnòstic. La 
finalitat d'aquest Consell seria fer efectiva 
la participació de les "forces vives" en el 
pla. En aquest òrgan plenari hi hauria 
d'haver representades, com a mínim, qua
ranta o cinquanta persones i institucions 
de reconegut prestigi ciutadà i decidida 
voluntat de fer avançar el pla. El consell 
seria presidit per l'alcalde de Barcelona. Es 
proposava, així mateix, la creació d'una 
Comissió, o Comitè, Executiva del pla, amb 
caràcter operatiu i més restringida que el 
Consell. Aquest òrgan es va concebre com 
una comissió de treball i d'acció que impul
saria el pla. Es preveia que la formessin de 
deu a dotze persones, una per cadascuna de 
les institucions econòmiques i socials bàsi
ques de la ciutat, les quals, naturalment, 
també formarien part del Consell General. 

Es tractava, per tant, d 'assolir un pla 
consensuat, "és a dir, que els grans objec
tius vers els quals ha d'anar aquesta ciutat 

Notes: 

7. Raventós, F.: La planificación y la programa
ción de la administración local en Barcelona. 
Propuesta de realización de un plan estratégico, 
pàg. 9. Ponència presentada a les jornades Inter
nacionals. Experiència de Planificació Estratègica 
a Ciutats i Àrees Urbanes . 18 pàgs. Barcelona, 20 
i 21 de juny de 1988. 

8. Raventós, F.: Op. cit., pàg. 10. 
9. Raventós, F.: Op. cit., pàg 13. 

I O. Proposta de les etapes del Pla Estratègic: 

estiguessin consensuats per les seves for
ces vives econòmiques i socials ... D'altra 
banda, voldríem també aconseguir un pla 
molt objectiu i, per tant, molt professio
nalitzat"•. En aquest aspecte, la proposta 
feia palesa la necessitat de constituir un 
equip de professionals capaç de recollir les 
valoracions, els suggeriments i les expecta
tives dels diferents "participants" i que, 
alhora, tingués prou capacitat per tal d'ela
borar un diagnòstic de la situació de la ciu
tat en el qual es basaria la configuració del 
pla, mitjançant l'aportació de les metodo
logies de treball més escaients. 

La ponència abans esmentada proposava 
també un tercer nivell d'organització, que 
havia de concretar-se en comissions tècni
ques o comissions de treball: 

"Un cop hagin estat determinades i 
aprovades pel Comitè Executiu i el Consell 
les grans línies d'actuació, i un cop s'hagi 
fet el diagnòstic de la ciutat, convindria 
començar la tasca amb unes pautes de tre
ball determinades. Caldrà que determinem 
alguns camps que interessa aprofundir, i 
per tant s'hauran d'engegar vuit, deu o 
dotze comissions de treball, que seran 
àmplies ... Hauria d'haver-hi presents no 
solament professionals i persones de pres
tigi, sinó les empreses i institucions que, 
pel que fa al tema tractat per cada comissió, 
tinguin experiència, aportin coneixements, 
puguin donar una opinió; per tant, al vol
tant de cadascuna d 'aquestes comissions 
àmplies, s'haurien de mobilitzar unes qua
tre-centes o cinc-centes persones, és a dir, 
. . . volem que tothom que tingui una opi
nió o vulgui dir alguna cosa trobi els canals 
per a fer-ho . . . Es tracta de fer compatible 
. . . l'eficàcia d'unes comissions de treball 
expertes i enteses en temes específics amb 
un esquema de treball que ha d'aportar el 
Comitè Executiu, i amb una estructura de 
participació que és el Consell General, en el 
qual hi ha representades les institucions de 
la ciutat"•· 

El juny de 1988, quan es va presentar 
públicament la proposta d'elaboració del 

- Identificació, anàlisi i diagnòstic dels elements 
que vertebren la situació actual de la ciutat i la 
seva possible evolució en l'horitzó de l'any 2000. 
- Sistematització i jerarquització dels àmbits 
d'actuació del Pla Estratègic. 
- Determinació dels objectius en funció dels 
resultats del diagnòstic. 
- Selecció de les estratègies d'actuació. 
- Definició de les actuacions concretes que 
s'haurien de desenvolupar d'acord amb els eixos 

Pla Estratègic, ja participaven de forma 
efectiva en el Comitè Executiu la Cambra 
de Comerç, el Cercle d'Economia, el 
Consorci de la Zona Franca, la Fira de 
Barcelona, el Foment del Treball, el Port 
Autònom de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona i els sindicats Comissions 
Obreres i Unió General de Treballadors, a 
més de l'Ajuntament de Barcelona. Els sin
dicats s'havien incorporat al Comitè poc 
abans de la seva constitució, el mes de maig 
de 1988. L'abril de 1989 participaven en el 
Consell General més de cent seixanta enti
tats, tant públiques com privades. Aquest 
organisme va quedar constituït definitiva
ment per cent vuitanta-vuit membres, entre 
representants d'institucions públiques i pri
vades i personalitats rellevants de la ciutat, 
sota la presidència de Pasqual Maragall, en 
qualitat de president nat. 

La proposta d'elaboració del Pla es va 
concebre de manera molt semblant al 
mètode Delphi. Es van establir diverses 
fases d'elaboració10• El procediment que se 
seguia en cadascuna de les fases consistiria 
en la recollida de múltiples opinions i punts 
de vista de professionals i institucions con
cretes. Després, les diferents comissions de 
treball haurien de confrontar la informació 
recollida, a fi i efecte de seleccionar-ne la 
més significativa i elaborar un primer torn 
de propostes. Aleshores aquestes propostes 
passarien als diferents organismes -comis
sions de treball, Comitè Executiu i Consell 
General- per tal d'ésser sotmeses novament 
a discussió i selecció, a fi de reelaborar 
noves propostes que permetessin d'establir 
els objectius definitius, les estratègies i les 
accions concretes que es proposarien en el 
Pla. Així doncs, el Pla Estratègic era con
cebut com el fruit d'una cadena de consen
suacions entre els diferents nivells i sectors 
socials, econòmics, professionals i institu
cionals de la ciutat. 

El procés d'elaboració proposat consti
tueix en ell mateix una estratègia. Aquesta 
estratègia pretén, sota l'enunciat de partici
pació, impulsar contactes informals entre 

directrius marcats pel Pla Estratègic. 
- Materialització del Pla Estratègic amb la par
ticipació dels diferents agents implicats. 
- Seguiment, avaluació i actualització perma
nent en funció de les desviacions que s'hi vagin 
detectant. 
Vegeu Barcelona 2000, núm. I. Juny de 1988. 
Les etapes definitives, amb terminis temporals ja 
previstos, han estat publicades a la revista 
CEUMT, núm. 108. Barcelona, 1989. 
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El palau Sant j ordi, de l'arquitecte japo nès Arata lsozaki, centra la remodelació de l'anella o límpica 

persones i institucions que molt difícilment 
es relacionarien entre elles mitjançant 
canals institucionalitzats. El procés d'ela
boració del Pla es proposa com una mena 
de taula de discussió i negociació de les 
opcions de política econòmica urbana, amb 
la finalitat de controlar els efectes, tant 
positius com negatius, que, en un futur 
immediat, el de la dècada dels noranta, 
podria comportar l'operació econòmico
urbana de la Barcelona olímpica. 

Es pot dir que, implícitament, la posada a 
punt del Pla Estratègic pretén minimitzar 
les possibilitats de conflicte entre els dife
rents sectors econòmics i socials de la ciutat, 
així com garantir els efectes econòmics que, 
previsiblement, ocasionarà un espai urbà 
metropolità isotròpic sobre la regió de la 
Mediterrània occidental de la Comunitat 
Econòmica Europea, ara en competència 
potencial amb els paisos de l'est. 
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Segons la ponència de Raventós, el Pla 
Estratègic hauria de basar-se en l'estudi
diagnòstic de la ciutat de Barcelona. A par
tir d'aquest estudi s'haurien de detectar els 
dèficits i els avantatges que té la ciutat. 
Això, al seu torn, permetria fixar els objec
tius necessaris a fi de mantenir la competi
tivitat de la ciutat a escala internacional i, 
alhora, proporcionaria prou informació per 
tal d'establir el pla d'estratègies que poten
ciaria els avantatges observats i miraria 
d'obviar les deficiències de funcionament 
global i de les dotacions urbanes. 

El Comitè Executiu va fer públics els 
resultats probables i els possibles objectius 
d'actuació abans que les comissions de tre
ball haguessin acabat els estudis-diagnòstic 
sobre la ciutat. A grans trets, aquest fet es 
pot considerar com l'anunci anticipat de 
les línies generals de política urbana que el 
gabinet de govern de l'Ajuntament de 

geografia 17 

(Foto: ]. Ruiz) 

Barcelona estava disposat a dur a terme 
durant els anys noranta, un plantejament 
anterior a la crisi del Golf Pèrsic i que 
s'havia fet tenint present la perspectiva de 
reactivació econòmica de les darreries dels 
vuitanta. 

Com a inconvenients principals per al 
desenvolupament de la ciutat es destaca
ven la manca de sòl urbà" i els grans dèfi
cits tecnològic i educatiu-professional, a 
més de la "pèrdua de pes financer, centrada 
en el capital-risc, i una relativa crisi de les 
institucions"". Es destacaven com a avan
tatges, o potencialitats, que feien competí-

Notes: 

Il. Barcelona 2000, núm. 2, pàg. 5. Novembre de 
1988. 

12. Barcelona 2000, núm. 2, pàg. 5. N ovembre de 
1988. 
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tiva la ciutat a nivell mundial, la seva ubi
cació en el cinturó solar (sunbelt), ésser un 
dels centres industrials més importants de 
la Mediterrània i tenir un "nivell impor
tant pel que fa a la medicina i a la sanitat i 
posseir un conjunt d'escoles de manage
ment considerat com un dels millors del 
món" 13 • 

Els objectius provisionals, que poste
riorment es van aprovar gairebé sense can
vis, es concretaren així: 

"En primer lloc, dotar de bona infras
tructura l'estat econòmic actual. Això com
porta l'increment de sòl industrial, la millo
ra de la xarxa de comunicacions, la creació 
d'una xarxa de serveis per a les empreses 
mitjanes i la millora de la logística de les 
mercaderies". 

"Així mateix, cal atreure modernes 
empreses de serveis i preparar zones resi
dencials per a executius. Un altre objectiu 
seria la creació d'un Banc Olímpic que 
aprofitaria el cash-flow produït pels Jocs". 

"En general, Barcelona té poca imatge 
exterior. Es podria dir que és la gran des
coneguda d 'Europa. En aquest sentit es 
podria fer un intent de potenciar la ciutat 
com a centre mèdic i de formació de mana
gement empresarial". 

"El problema de la manca de sòl es 
podria obviar amb la rehabilitació de les 
zones antigues de la ciutat. Finalment, seria 
convenient donar dinamisme al capital 
humà de Barcelona amb tota mena d'acti
vitats, les quals podrien servir de focus 
d'atracció per a d 'altres que vindrien de 
fora" " . 

El desembre de 1988 ja s'havia elaborat la 
primera fase del Pla, és a dir, el diagnòstic, 
recollit als Documents d'anàlisi per als 
temes de diagnosi. En aquest document es 
tracten, des del punt de vista del diagnòstic, 
diversos aspectes considerats d'importància 
vital per a la ciutat de Barcelona: demogra
fia, aspectes sòcio-econòmics de la pobla
ció, sector manufacturer, construcció, sec
tor financer, turisme, serveis a l'empresa, 
sector públic, cultura, transports i comuni
cacions, universitat i formació, noves acti
vitats, factors d'atracció de Barcelona, asso
ciacions i organitzacions econòmiques 
públiques i privades, espai urbà, benestar 
social, qualitat de vida, fiscalitat, tecnologia, 
serveis mèdics i sanitaris. 

Cada tema fou elaborat per un equip 
específic que va recollir informació, expe
riències i opinions de les diverses institu
cions, empreses i especialistes respecte 
d 'aquella qüestió concreta. Cada equip era 

sota la responsabilitat d'un professional 
competent en la seva matèria específica. 

La primera fase del Pla Estratègic va aca
bar amb la redacció d'un document, feta a 
partir dels diagnòstics, de consultes a per
sones rellevants de la vida ciutadana i de les 
opinions dels membres del Consell 
General. En aquest document s'establia 
l'objectiu central: 

"Aconseguir que Barcelona es convertei
xi en una metròpoli emprenedora europea, 
amb incidència sobre la macroregió en què 
se situa geogràficament, que disposi d'una 
qualitat de vida moderna i equilibrada 
socialment i estigui ben arrelada en la cultu
ra mediterrània"". 

Per tal d'aconseguir aquest objectiu, es 
considerava indispensable: "Facilitar la 
transformació del sector industrial de la 
ciutat cap a una estructura avançada, com
plementada amb les activitats de serveis 
necessàries. Aquesta transformació faria 
possible mantenir i incrementar la capacitat 
de crear riquesa. A més, es fa palès que cal 
garantir l'equilibri social a partir d'una 
millora de la qualitat de vida, i que s'ha de 
plantejar formalment la gestió administra
tiva de la metròpoli"'6• 

A fi d'aconseguir la reactivació econò
mica i social de la ciutat, i de mantenir la 
seva competitivitat a escala internacional, es 
proposen sis grans línies estratègiques 
d'actuació: 
"1. Reducció dels desequilibris socials. 
2. Formació i recursos humans. 
3. Serveis avançats a les empreses. 
4. Centre cultural, comercial i turístic. 
5. Infrastructura i serveis públics. 
6. Desenvolupament industrial"" · 

La segona fase, iniciada el gener de 1989, 

es basava en la tasca de sis comissions tèc
niques, una per a cada línia estratègica. La 
seva feina consistí a elaborar un conjunt de 
propostes d'estratègies que havien de per
seguir l'objectiu final del Pla, tal com havia 
estat plantejat. D'acord amb el pla de rea
lització, aquestes comissions van recollir 
l'opinió, les estratègies i els objectius de 
professionals experts en les diferents matè-

Notes: 

13. Barcelona 2000, núm. 2, pàg. 5. Novembre dc 
1988. 

14. Barcelona 2000, núm. 2, pàg. 5. Novembre de 
1988. 

15. Barcelona 2000, núm. 3, pàgs. 1-4. Gener de 1989. 
16. Barcelona 2000, núm. 3, pàgs. 1-4. Gener de 1989. 
17. Barcelona 2000, núm. 3, pàgs. 1-4. Gener de 1989. 
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ries, de diverses institucions, tant públiques 
com privades, d'empresaris, de gestors ... 

El novembre d'aquell any les comissions 
tècniques van presentar les directrius 
estratègiques, les quals es concretaren en 
una sèrie d'objectius que havien de consti
tuir la base del pla d'actuacions concretes, 
pla que es va aprovar i presentar pública
ment el març de 1990. 

Les comissions tècniques van proposar 
per a cada objectiu general les següents 
mesures estratègiques: 
1. Reducció dels desequilibris socials: 

Promocionar una oferta de 3 000 habi
tatges de protecció oficial. 
Millorar els resultats escolars segons 
l'origen social i territorial, tot desenvo
lupant una acció sòcio-educativa com
pensadora. 
Incrementar la cooperació público-priva
da en els municipis de l'Àrea Metro
politana en matèria de serveis personals. 

2. Formació i recursos humans: 
- Vincular el sistema educatiu a les deman

des del mercat de treball. 
Promoure el desenvolupament d'altres 
activitats: serveis d'estudis, serveis a les 
empreses ... , que configurin un mercat 
de treball descentralitzat. 
Eliminar les dificultats per a l'accés al mer
cat de treball de les dones, els joves en atur, 
les persones de més de 45 anys i les perso
nes en situació d'atur de llarga durada. 
Orientar els joves i les persones no-acti
ves cap a estudis universitaris i de for
mació professional que tinguin bona 
demanda en el mercat de treball. 

- Donar suport a estudis i experiències pràc
tiques de caire innovador encaminades 
vers l'anticipació de la demanda futura. 
Potenciar la imatge de Barcelona com a 
ciutat universitària. 

3. Serveis avançats a les empreses: 
Afavorir la consolidació de l'àrea de 
Barcelona com un territori industrial de 
serveis avançats. 
Aconseguir que Barcelona pugui fer una 
oferta diferencial, a nivell mundial, de 
serveis avançats. 

Notes: 

18. Les propostes de cada comissió han estat repro
duïdes aquí literalment, tal i com foren publica
des a les pàgines 4 i 5 de Barcelona 2000, núm. 6. 
Novembre de 1989. 

19. Forn, M. de: "Evolución de la programación de 
las adrninistraciones públicas. Los planes estra
tégicos", a CE UMT, núm. 108, pàgs. 29-35 (con
cretament la pàg. 31}. 1989. 

4. Factors que facin de Barcelona un centre 
cultural, comercial i turístic: 
Barcelona com a gran centre urbà 
d'atracció turística de la Mediterrània, 
amb una imatge de ciutat culta, empre
nedora i lúdica. 
Barcelona ciutat viva i atractiva per als 
propis barcelonins. 

5. Promoció industrial: 
Creació de centres de negocis, de noves 
professions, d'innovació i difusió tec
nològica. 

- Parc d'activitats. 
- Trade Mark. 
- Teleport. 

Parc científic. 
- Creació de sòl industrial urbanitzat i sòl 

urbà. 
- Formació intensiva de personal qualificat. 
- Millora de les infrastructures de comu-

nicacions i telecomunicacions. 
6. Infrastructures i serveis públics: 

Inserció en la xarxa d'eurociutats i grans 
aglomeracions metropolitanes del món. 
Vertebració de la macroregió. 
Centre de distribució de l'Europa del 
sud-oest. 
Generalització de les telecomunicacions 
avançades. 
Urbanisme promociona!. 
Estructuració del mercat de treball (tot 
afavorint les migracions alternants) i uni
formització de l'accessibilitat dels punts 
del territori metropolità. 
Garantia i preservació dels recursos 
hídrics i del medi ambient. 
Garantia dels subministraments ener-

... . "18 
gencs . 
Al mateix temps que s'elaborava el pla 

d'actuacions concretes, s'inicià l'estudi de 
fórmules de cooperació entre Barcelona i 
les ciutats més representatives de la macro
regió mediterrània -València, Zaragoza, 
Toulouse, Montpellier i Ciutat de Ma
llorca- a fi d'articular estratègies de la regió 
Europa-sud-oest per tal de fer front a la 
incertesa provocada per l'obertura de mer
cats i de centres d'inversions als països de 
l'est. 

20. Serra Ramoneda, A.: "Estratègia és previsió", a 
Barcelona 2000, núm. 2, pàg. 2. Novembre de 1988. 

21. Esteban, J .: "Urbanisme", a Documents d 'anàli
si per als temes de diagnosi. Pla Estratègic de 
Barcelona 2000, pàg. 364. Barcelona, desembre 
de 1988. 

22. "La millora de la qualitat ambiental ha de per
metre el manteniment a la comarca -és a dir, al 

La necessitat del Pla Estratègic es justifi
cava des d'una renovada concepció organi
cista que combina els cicles vitals de la ciu
tat amb el tractament empresarial de l'espai 
urbà: 

"Com tot element viu, una ciutat està 
sotmesa a un cicle de vida lligat a diversos 
factors: ubicació en el territori, activitats 
que s'hi desenvolupen . . . La durada del 
cicle és variable, i depèn de diferents fac
tors, uns relacionats amb els canvis en el 
mode de producció i d'altres particulars 
vinculats a l'evolució de cada formació 
econòmico-social . . . i als factors de 
l'entorn" 19• D'acord amb la concepció dar
winiana de la societat liberal, la ciutat, que 
és un element més del sistema sòcio
econòmic, és concebuda com un ens que, 
al llarg de la seva vida, ha d'efectuar les 
mutacions necessàries per tal d'adaptar-se 
als canvis de l'entorn (econòmic i polític), 
i així mateix ha d'entrar en competència 
amb altres elements de la seva espècie 
(d'altres ciutats), a fi de sobreviure i domi
nar el seu "territori", a diverses escales 
(Comunitat Econòmica Europea, Europa, 
món occidental). Així doncs, se suposa que 
només d ' aquesta manera la ciutat serà 
capaç de superar les vicissituds que l' afec
taran en el curs dels cicles vitals del seu 
desenvolupament. La ciutat només podrà 
inserir-se i competir en el mercat interna
cional de les localitzacions del capital i del 
consum, si és capaç de crear les condicions 
de supervivència favorables . 

En consonància amb la concepció dar
winiana de la ciutat, els plans estratègics es 
conceben com un programa flexible que 
contempla el conjunt de "mutacions genè
tiques" necessàries per tal que la ciutat 
s'adapti a les noves condicions de produc
ció i de consum; es conceben com un con
junt d'accions atòpiques, les quals perme
ten la supervivència de la ciutat en els 
circuits internacionals de l'acumulació 
urbana. 

Des d'aquesta perspectiva, sembla lògica 
la pretensió de conèixer els dèficits funcio
nals i estructurals de la. ciutat, però també 

centre de l'àrea- de persones i activitats de renda 
mitjana i elevada, que permeten mantenir una 
base imponible al sector públic local. La utilitat 
d'aquest plantejament seria nul·la si el sòl de la 
comarca s'especialitzés en zones obreres i zones 
riques (Castelldefels i Sant Cugat del Vallès}, i si 
la hisenda comarcal no fóra suficient. En aquest 
model alternatiu els costos de funcionament de 
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les seves potencialitats competitives. Els 
diagnòstics tenen aquesta funció. En aquest 
sentit, es podria establir un paral·lelisme 
entre aquesta mena d'estudis i els que, en 
biologia, es proposen detectar quins són 
els gens recessius i quins són els mutants. 

En el diagnòstic de la ciutat de Bar
celona, és interessant destacar que els ele
ments que tenen com a característica la 
baixa capacitat de variació -entorn medio
ambiental i localitzacional, i espai històri
co-urbà-, es consideren com a elements 
positius, com a avantatges o potencialitats, 
mentre que es valoren negativament alguns 
elements de gran variabilitat, depenents de 
la dinàmica econòmica i social del sistema 
productiu, com és ara el desequilibri social 
i els dèficits educatiu, infrastructural, tec
nològic i productiu. És a dir, les caracterís
tiques històrico-naturals de la ciutat són 
considerades com a avantatges, mentre que 
algunes de les característiques sòcio-econò
miques es consideren negatives per a la 
pròpia adaptació de la ciutat a les condi
cions canviants de l'entorn productiu". 

D'antuvi, sembla contradictori progra
mar actuacions sobre elements de caràcter 
permanent, amb excepció de les encamina
des a reforçar i mantenir l'espai històric 
construït. Pel que fa a aquest aspecte, 
només sembla possible actuar sobre aquests 
elements tractant-los i promocionant-los a 
tall de recurs diferencial, és a dir, com si 
aquests elements fossin la imatge de marca 
de la ciutat en el mercat mundial de les 
localitzacions. Això explica, almenys pel 
que fa a la ciutat de Barcelona, el caràcter 
de les operacions urbanístiques marcades 
pel segell de la modernitat, el disseny i el 

· prestigi de la funcionalitat. I explica també 
que la formulació del conjunt d'objectius 
de les línies estratègiques 5 -promoció 
industrial- i 6 -infrastructures i serveis 
públics- sigui més concreta que la de la 
resta, i que es faci destacar una qüestió tan 
qualitativa com l'urbanisme promociona!. 

D'altra banda, no semblaria tan contra
dictori i, en teoria, resultaria més fàcil inci
dir sobre els elements sòcio-econòmics, que 

la unitat productiva urbana disminueixen relati
vament -només cal pensar en les esperes i el cost 
de la benzina i el manteniment dels automòbils, 
o en els costos de manteniment dels canals de 
comunicació o de sanejament-; al seu torn, dis
minueix el creixement de les necessitats a les 
quals ha de respondre el sector públic, i es frena 
una mica l'increment dels costos dels serveis i els 
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tenen una variabilitat més gran, ja que una 
de les seves característiques és la mutabilitat. 

No obstant, aquests elements sòcio
econòmics, al contrari que els elements més 
permanents, no depenen de la voluntat i 
l'eficàcia de les diverses gestions públiques, 
sinó de les fluctuacions, en diferents esca
les, del procés de producció del sistema 
mundial, en el qual participa la ciutat en 
qüestió, Barcelona en el nostre cas. Això 
podria explicar la inconcreció dels objectius 
apuntats en les diferents línies estratègi
ques del Pla Estratègic. 

Per tal d'aconseguir la correcció dels 
processos sòcio-econòmics de la ciutat i 
adequar-los a les imposicions dels circuits 
internacionals, és imprescindible el con
sens. Si es pretén transformar el funciona
ment de la ciutat, cal garantir la seva gover
nabilitat (actuació sobre la disfunció social) 
i rendibilitzar la seva gestió (inversió públi
ca quantiosa i concentrada en l'espai i en el 
temps). Així, doncs, l'estratègia última d'un 
pla estratègic consisteix a minimitzar el des
fasament entre les transformacions dels pro
cessos sòcio-econòmics i l'adaptació mor
fològica de la ciutat a aquests processos. 

De la mateixa manera que les empreses 
preparen la seva estratègia per a fer front als 
possibles canvis de preus i d'hàbits dels con
sumidors, o a les potencials innovacions 
tecnològiques, "no hi ha cap raó perquè els 
municipis no planifiquin també la seva 
estratègia i estudiïn amb anticipació i deta
lladament les actuacions que han d'empren
dre"20. D'aquesta afirmació es dedueix que 
l'administració local tendeix a valorar la ciu
tat des d'una perspectiva equiparable a la 
que adoptaria un empresari respecte de la 
seva empresa. En la mesura del possible la 
gestió pública local procura rendibilitzar al 
màxim les seves inversions, i, com a conse
qüència, hi ha una tendència a encaminar
les cap a les actuacions que afavoreixin les 
mutacions espàcio-estructurals. Preci
sament, aquest és l'aspecte en què es con
templa la ciutat com si es tractés d'una 
empresa. Aquesta és, segons sembla, la 
causa que el Pla Estratègic contempli la ciu-

equipaments públics que s'hi han d 'oferir. A 
més, la nova ciutat és més capaç de competir 
amb d'altres ciutats perquè la seva qualitat de 
vida pot permetre nivells salarials relatius més 
competitius i es poden atreure localitzacions de 
tecnologia avançada en les quals les convenièn
cies del personal superespecialitzat tenen un pes 
important. Discutible o no, aquesta és l'òptica 
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tat com un procés de producció i alhora 
com un producte. És a dir, com un produc
te la producció del qual és permanent i que 
és en tot moment el producte final. Un pro
ducte del qual només es té la imatge 
momentània, un símbol, la imatge de marca 
que li proporciona la constant reconstrucció 
de l'espai físic de la ciutat: 

"No és un objectiu necessàriament bo 
perseguir una ciutat acabada; aquest objec
tiu tampoc no s'assoliria amb el desenvolu
pament poc acurat de totes les àrees, i en 
canvi s'haurien perdut importants opcions 
de futur"". 

Així, doncs, el Pla Estratègic situa la pla
nificació urbana en una nova dimensió: la 
coherència entre els processos de producció 
de la ciutat per mitjà dels seus diversos 
agents (privats, públics, econòmics, socials) 
i la configuració de l'espai urbà, amb el 
reconeixement de l'urbanisme de projecte. 
Es podria dir que a partir del Pla Estratègic 
es pretén la simultaneïtat operativa entre 
processos urbans i formes urbanes. Que, 
coneixent les estratègies dels diversos agents 
que operen a la ciutat i els interessos econò
mics (producció) i socials (consum) que hi 
entren en conflicte, es pretén flexibilitzar al 
màxim l'adaptació de l'espai urbà a les 
noves necessitats de funcionament, ja que és 
prou sabut que qualsevol decisió o operació 
urbanística té una llarga durada. 

Si, d'una banda, els administradors-ges
tors de la ciutat s'enfronten a la problemà
tica concreta dels desequilibris socials 
-considerats de caràcter estructural-, sem
bla que, d'una altra, la resolució d'aquests 
problemes passa pel disseny, la producció i 
l'obtenció d'una ciutat competitiva, un 
"producte" competitiu, en el mercat inter
nacional de la localització d'inversions de 
capital i de la localització del consum urbà 
(turisme, residència de població d'alt stan

ding .. . ),un objectiu que, tot s'ha de dir, no 
té res de nou, perquè ja s'havia formulat a 
la Memòria econòmica del Pla d'Ordenació 
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona." 

La resolució d'aquesta dualitat contra
dictòria depèn gairebé exclusivament de la 

corrent en la política urbana occidental que 
incorpora el Pla." Plan General M etropolitano 
de Ordenación Urbana. Estudio económico, 
pàgs. 10-11. Corporación Metropolitana de 
Barcelona. Barcelona, febrer de 1976. 
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pròpia administració local, com a lògica 
conseqüència de la globalització de l'eco
nomia i de les polítiques institucionals de 
descentralització estatal (PRETECEILLE, 
1989; WORMS, 1980). No obstant, les finan
ces locals són gairebé sempre deficitàries, 
ja que per molt que maldi l'administració 
local per incrementar els recursos propis, 
mitjançant estratègies de rendibilització de 
les inversions i puja dels impostos, ha 
d'enfrontar, es podria dir que cada dia, el 
finançament dels costos socials de la crisi 
econòmica (prestacions socials, habitatge 
... ) i amb uns sostres màxims de pressió fis
cal. De la resolució de tots dos problemes 
depèn en part la pròpia governabilitat de la 

Notes: 

23. Vegeu el número monogràfic "Planes estratégi
cos y su futuro", a CEUMT, núm. 108. 1989. 
Vegeu també el conjunt de ponències presenta
des a les Jornades I ntemacionals. Experiència de 
Planificació Estratègica de Ciutats i Àrees 
Urbanes, a Barcelona 2000. Barcelona, octubre 
de 1988. 

24. Vegeu Madrid a las puertas del futuro, números 
I al 12, editats per Promadrid, oficina del Pla 
Estratègic de Madrid. 

25. Tello, R.: Las tendencias del urbanismo en la 
España de los 80. Tesi doctoral. Universitat de 
Barcelona. Barcelona, juny de 1990. 
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PRETECEILLE, E.: Paradoxes politiques des res
tructurations urbaines. Globalisation de l'é-

ciutat (WORMS, 1984 ). Per tant, la lògica de 
l'administració local se situa en la recerca 
del consens !Jlitjançant la participació ciu
tadana (BORJA, 1989). En aquest sentit, el 
Pla Estratègic constitueix d'antuvi un ins
trument apte per a resoldre la problemàtica 
que afecta les administracions locals. La 
moneda de canvi és la manca de regulació 
econòmica i social, i la participació més 
intensa del sector econòmic privat en la ges
tió de la ciutat (SHAPIRO, 1989). 

Per tant, no ha de semblar estrany que 
els plans estratègics es posin de moda i que 
tota administració que s'estimi elabori o 
tingui ja en funcionament el seu propi pla 
estratègic". Badalona i Sitges n'elaboren el 
seu. I també Bilbao. Madrid ja ho va fer, 
durant el mandat de l'últim alcalde socia
lista", si bé després del canvi polític a 
l'Ajuntament de la capital de l'Estat l'ela
boració del pla estratègic de la ciutat va res
tar paralitzada; en aquest pla, a diferència 
del que passa a Barcelona, coJ.Iaboraven 
estretament el govern de la comunitat autò
noma i l'Ajuntament. 

A tall de conclusió definitiva, es podria 
dir que els plans estratègics posen en dubte 
la necessitat del planejament urbà, almenys 

conomie et localisation du politique. Ponència 
presentada a les Jornades de Sociologia i Vida 
Urbana. Universitat de Barcelona. Bar
celona, 3, 4 i 5 de maig de 1989. 

SHAPIRO, 1.5. I KAUFMANN, C.B.: America's 
Third Revolution. Public lnterest and the 
Private Rol. Harper a nd Row. N ew York, 
1984. 

en la forma que havia estat predominant 
fins ara; ben al contrari, apunten cap a la 
definició d'una planificació de la gestió" . 
Les operacions de reestructuració de l'espai, 
urbà o territorial, que neixen de forma con
juntural i es plantegen amb independència 
del planejament urbà o territorial aprovat i 
al marge de les localitzacions predetermi
nades, requereixen la coordinació pública 
de la gestió a fi de rendibilitzar a curt ter
mini la refuncionalització de la ciutat. El 
Pla Estratègic intenta agilitzar els processos 
d'adequació de l'espai urbà a les necessitats 
de la producció, alhora que procura defugir 
l'obediència a les determinacions espacials 
definides en diferents moments històrics del 
passat. En la mesura del possible, aquesta 
nova manera de planificar tendeix a evitar la 
materialitat de les determinacions físiques 
de l'espai urbà, sempre localitzables i visi
bles, i, en canvi, se situa en la immaterialitat 
i l'opacitat dels compromisos. 

Data de recepció de l'original : 12.90 

Rosa Tello 
Doctora en Geografia 

Departament de Geografia Humana 
Universitat de Barcelona 

WORMS, J.P.: "La descentralización del esta
do", a CEUMT, núm. 22, pàgs. 14-23 . 
1980. 

WORMS, J.P.: "Experiencias europeas en el 
campo de la descentralización municipal: 
Francia", a CEUMT, núm. 78, pàgs. 7-20. 
1984. 
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TOULOUSE. LES CONTRADICCIONS 
DE LA MODERNITAT 

El sud-oest de França, amb uns recursos 
energètics i miners limitats i una societat 
local poc emprenedora, sembla arribar tard 
en relació a la resta del país, no havent 
sabut o pogut agafar a temps el canvi de la 
primera revolució industrial. Això es reflec
teix en els indicadors d 'ocupació, en 
l' estructura industrial i en l'emplaçament 
d'infrastructures particularment materials: 
el primer enllaç d'autopistes no es va obrir 
fins el 1979 (Toulouse-Narbonne) i s'ha 
hagut d'esperar fins el1987 perquè es deci
dís i impulsés un programa complet de 
connexions regionals '. Però si aquest retard 
general és inqüestionable, els tolosins, en 
alguns àmbi ts, han sab ut anticipar-se: 
l'elecció d'obrir les escoles de ciències apli
cades, eis autors de les quals potser no 
mesuraren prou els efectes potencials, es 
va fer, localment, des de principis de segle 
i es va trobar desmultiplicada per les deci
sions de l'Estat de transferir a principis dels 
anys seixanta, el Centre National d'Études 
Spatiales (CNES) i altres grans escoles'. La 
regió en el seu conjunt no ha tingut el dret. 
a tenir carreteres, però la seva capital, 
Toulouse, ha mantingut "aspiracions" per 
tenir-les. Amb un retard important, aques
tes successives decisions han donat bons 
resultats i la població ha acabat per benefi
ciar-se'n. No va conèixer la crisi que durant 
deu anys sacsejà durament les regions 
industrials ja instal·lades, i ha continuat 
creixent, constituint així un illot de pros
peritat. 

En aquest cas es pot "parlar dels atots del 
retard"', que no són menyspreables! Des 
de finals del segle XIX l'aparell de formació 
ha estat aquí formidablement desenvolu-

Notes: 

1. Marconis, R.: La réorganisation des grandes 
infrastructures de transport auto ur de Toulouse. 

2. École Nationale Supérieure de l'Aéronautique 
et de l'Espace, École Nationale de l'Aviation 
Civi le. 

3. Kayser, B. i Marconis, R.: "Sud O uest, les atouts 
du retard", a La Documentation Française. 1976. 
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pat: molts joves escolaritzats, hi ha un terç 
més de joves que a la resta de França amb 
títol de Batxillerat, i aquest fenomen reper
cuteix en els percentatges de continuació 
d'estudis superiors. 

Això va de primera respecte a la revolució 
de la intel·ligència que pronostica Th. 
Gaudin'. El progrés en el camp de la inves
tigació, en l'estructura dels costos de pro
ducció, i encara més en la inversió immate
rial, es tradueixen en el mercat de treball 
amb l'emergència de noves qualificacions i 
nous oficis. França no té encara prous engin
yers i augmenta el mercat de treball de direc
tius. Per moltes empreses la contractació 
d'enginyers s'ha convertit en un element de 
localització important, un factor estratègic 
en la carrera del progrés; ara bé, aquí hi ha 
homes formats per utilitzar les noves tec
nologies ... L'economia de Toulouse és, 
doncs, dinàmica: els nous productes estan a 
punt, es creen noves empreses, el nombre de 
llocs de treball augmenta' i la població de la 
ciutat també: però socialment i políticament 
existeixen encara diferències entre el pro
grés i la vella societat local. 

Voldríem examinar aquí algunes conse
qüències d'aquests canvis sobre el terreny, 
la morfologia urbana, l' urbanisme i la 
població i els problemes que suposen 
aquests desfasaments. Toulouse es veu ciu
tat internacional, pot ser-ho i com reforçar 
aquesta posició? 

Toulouse és una ciutat internacional o 
està a punt de ser-ho? 

La ciutat s'inclou en un moviment 
d' internacionalització de l'economia. Guy 
Jalabert descriu aquest formidable canvi•. 

4. Gaudin, Th.: Rapport sur d'État de la Technique 
Sciences et Techniques, núm. especial. 1985. 

S. Saldo net de creacions/desaparicions d'ocupació 
des de l'any 1982 fins al 1988: + 28 230 lluny 
davant les altres grans ciutats, Paris excepte Nice, 
Lyon, Montpellier, Aix, Rennes que són de la 
resta del sud ... 

Però no es pot anar més enllà. A tot això 
s'hi afegeixen les perspectives de polarit
zar les activitats en les grans ciutats i espe
cialment a l'Europa de les ciutats: com les 
metròpolis, Toulouse es beneficiarà des 
d'ara fins a la fi de segle de la construcció 
d'una xarxa de comunicacions a nivell 
europeu, àdhuc abans que altres ciutats. 
L'acceleració de la història fa, a vegades, 
que l'acostumat retard en els equipaments 
se satisfaci cada vegada més depressa, i els 
efectes dels moviments irregulars que 
comencen en els transports aeris ho accen
tuaran tot. En el cas d'equipaments en tele
comunicacions ja s'ha resolt. De fet, la 
població s'inclou en "l'economia de la in
teJ.ligència, de xarxes i d'intercanvis a punt 
d'aparèixer, aquella que associa la concep
ció i la fabricació, el producte i el servei, 
aquella que implica un sistema de socis 
públics i privats, aquella que multiplica els 
especialistes i els fa treballar junts i que és 
fonamentalment una economia urbana" ' . 

Quines són les conseqüències que hem 
d'esperar? 

L'aglomeració, els censos de població ho 
han demostrat, des de fa temps està inte
grada en un gran moviment -nacional
d'intercanvis de població, en relació amb la 
mobilitat dels funcionaris públics (des de 
finals de segle passat, les regions del sud
oest generen funcionaris que fan la seva 
carrera per tot el país), i des de fa poc, 
també les empreses. Aquest fenomen s'ha 
accentuat últimament pel funcionament de 
les escoles d'enginyers i de la Universitat, 
particularment de la Universitat científica, 
que contracten en part a nivell nacional, 

6. Jalabert, G.: Les transformations de l'espace pro
ductif toulousain. 

7. Bouvard, L. i Calame, P.: Le dialogue des vil/es et 
du territoire. Informe del Ministre d'Equipament. 
Març, 1988. 
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encara que la majoria dels titulats es queden 
a treballar a la regió'. 

Qualitativament, aquesta situació s'ha 
intensificat amb l'arribada de directius que 
pertanyen a las grans empreses europees, 
les quals participen en programes indus
trials -sobretot d'alemanys i d'anglesos que 
col·laboren en la fabricació i venda de 
l' Airbus (el centre neuràlgic de la fàbrica és 
a Toulouse) i d'italians que participen en la 
construcció de l'avió de transport regional 
ATR42-. També s'hi uneixen els equips 
que acaben els satèHits i que són un grup 
d'enginyers de nacionalitats diferents, que 
és possible que realitzin el projecte europeu 
Hermés. Aquests fan una estada més o 
menys llarga i s'instal·len amb les seves 
famílies en petites cases de la perifèria oest 
o sud-oest de la ciutat. La seva presència ha 

_ _çomportat la creació d'un Institut 
Internacional amb les seccions alemanya i 
anglesa. 

No obstant, aquesta colònia europea no 
es redueix a quadres industrials. En recer
ca científica, Toulouse reuneix pols (in
teHigència artificial/creació de softwa
re/robòtica/bio-tecnologia) reconeguts -els 
seus treballs són pagats per programes 
europeus com Euréka, Esprit, etc., entre 
ells CERFACS'-, o a punt de portar-se a 
terme (econometria). Moltes experiències 
gestades aquí han estat aplicades en màqui
nes espacials (medicina, etc.) i a més es pre
paren robots per a l'aventura espacial10 

••• 

Aquesta intensa activitat genera molts 
intercanvis de viatges i també de personal. 
En aquesta direcció va una formació pro
fessional de molt alt nivell, sobretot si es 
tracta de pilots, que està garantida per tot 
un dispositiu (Aeroformació, FIAS)". 

La Universitat (82 000 estudiants dels 
quals el 10% són estrangers) no és l'única 
que serveix de punt d'assentament a les 
relacions internacionals que existeixen des 
de fa temps, especialment realitzades pel 
que fa a la proximitat amb Espanya i els 
països íbero-americans, però també amb 
els països del Magreb, relacions de caràcter 
cultural, que creen lligams entre les perso
nes, i que els conserven després d'acabar 
els estudis, la qual cosa és una actitud 
important. 

Notes: 

8. Grossetti, M. : "Le système local de formation 
des compétences scientifiques et techniques", a 
Toulouse. Technopole Technopolis. UTM, 1988. 

9. CERFACS (Centre Européen de Recherche et 
de Formation Avancée en Caleu! Scientifique). 

Encara que aquest flux és quantitativa
ment secundari, la regió veu arribar 
inteHectuals i artistes del nord d'Europa, 
dels Països Baixos i de Gran Bretanya que 
s'instal·len en cases de pagès. 

"Toulouse apareix com una ciutat rural i, 
durant molt de temps, el seu creixement ha 
depès d'una situació marginada, que fun
ciona com un arsenal lluny de les fronteres 
amenaçades -el que li ha valgut inversions 
estratègiques-, lluny de la capital, a la que li 
era necessari parades -esdevé un centre del 
sistema de comunicacions que s'intensifica al 
segle XIX, i se li atribueix el títol, si no el 
paper de metròpoli, d'equilibri-l'obertura 
de la qual al món és tardana, i es fa per la 
inserció en les xarxes tècnico-cienúfiques". 

No falten manifestacions d'aquesta 
obertura 

El nou interès aportat pels cercles 
comercials en la utilització de les investiga
cions es manifesta en l'organització d'una 
manifestació capdavantera, un mercat 
internacional de transferència tecnològica 
(el Salon lnternational des Techniques et 
Energies du Futur)", interès que no es dis
cuteix entre els científics, que freqüenten 
les delegacions vingudes de tot el món. 

La multiplicació de línies aèries testimo
nia un canvi d'orientació: l'aeroport de 
Toulouse-Blagnac (3 milions de passatgers 
l'any 1989, 7 milions de previstos per al 
2000) va ser simple voluntat interna; la seva 
línia estrella "Paris-Toulouse", una de les 
més carregades de França, freqüentada cada 
dia per homes de negocis i funcionaris, 
s'incrementa poc a poc amb les connexions 
directes amb altres grans ciutats franceses . 
Està a punt de fer-se una xarxa interna, 
valorant a la seva manera la situació de 
cruïlla, però sobretot l'aeroport adquireix 
progressivament un paper internacional 
que no es limita als charters turístics 
d'anglesos que van a esquiar a la regió, o als 
tolosins que van a les Antilles, a l'Àfrica 
negra o als països mediterranis o també als 
treballadors immigrats que van de vacances 
al Magreb, sinó que Toulouse s'enllaça 
regularment amb capitals importants (New 
York des del 1989). Les darreres aconse
guides són connexions de negocis. 

10. LAAS (Laboratoire d'Automatique et d'Ana
lyse des Systèmes). 

Il . FIAS (Centre de Formation lnternational 
d' Aéronautique et Spatial). 

12. SITEF. 

La llengua japonesa s'ensenya a la Uni
versitat, connectada amb l' estratègia 
d'investigació dels inversors, i que dirigeix, 
per compte dels col·lectius locals, el tecno
pol de l'aglomeració tolosina. 

L'última d'aquestes manifestacions: una 
escola de formació de venedors d'avions 
creada pels industrials", mundial per defi
nició, que un dia veurà la llum. 

Es tracta de l'aplicació d'una dinàmica 
de creixement. Si més no, T oulouse no és 
-encara falta molt- o no és encara una 
metròpoli internacional. Un estudi encar
regat per la Délégation à l' Aménagement 
du Territoire et à l'Action Régionale 14 

sobre les ciutats europees, classifica aques
tes en set categories: les primeres, London 
i Paris, Milano, la segona, Barcelona en ter
cer lloc (amb Madrid, München, Frankfurt, 
Roma, Bruxelles, Amsterdam) i Toulouse 
en cinquè lloc. En relació a la situació fran
cesa, T oulouse és a la mateixa categoria que 
Marseille i Strasbourg i, deixant a part 
Paris, sols la supera Lyon, que figura en 
quart lloc. Tots els estudis de què disposem 
van en el mateix sentit. 

Voler així introduir-se més en una eco
nomia mundial on rivalitzen les grans ciu
tats, en una xarxa d'intercanvis que uneix 
les grans metròpolis i que sembla portado
ra de progrés, implica per a la població 
reforçar els seus punts forts, millorar els 
~lements febles i desenvolupar encara més 
tots els elements d'infrastructura propis per 
facilitar les comunicacions i els intercanvis 
de llarga distància, per integrar tots aquests 
elements en una estratègia de desenvolu
pament urbà. 

Però hi ha una contradicció: l'economia 
funciona en un mercat universal (l' Airbus, 
els satèl·lits) i mobilitza costos de tipus 
europeu (grans programes d'investigació i 
de construcció aeronàutica). Per passar a 
una altra escala i transformar-se en una 
metròpoli europea, és necessari que l'orde
nament urbà es projecti sense alterar el 
desenvolupament, sense oblidar els habi
tants i l'atenció de la vida quotidiana ... 
Quan els polítics locals se senten poc atrets 
amb les alternatives industrials, per obtenir 
el seu objectiu, són responsables de l'orga
nització urbana i han de mobilitzar -en part 

13. ESAS (European School fo r Aeronau tic Sales). 
14. DATAR 
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Els nous edificis d'oficines estil high tech al polígon tecnològic lnnopole simbolitzen les transformacions tolosines recents 

localment- els finançaments importants i 
posar-se d'acord entre ells. Les divergèn
cies internes d'interessos en resulten incre
mentades. 

Una ciutat en progrés 
El que la rehabilita d'entrada són les opo

sicions polítiques i la lluita dels que manen. 

Les velles xarxes municipals 
El municipi de Toulouse, que dóna el 

seu nom al conjunt urbanístic, no agrupa 
més de 358 000 habitants (1990) en un terri
tori municipal força gran (114 000 hectà
rees), el que és poc per a una ciutat que vol 
ser metròpoli internacional. De fet, l'aglo
meració és recent, ja que apareix el 1962: 
llavors només hi havia dos municipis; s'ha 
engrandit molt ( 47 pobles el 1990 amb un 
total de 608 000 habitants), encara que 
l'esquema urbanístic compta amb 63 muni
cipis i 640 000 habitants. El conjunt urbà 
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està repartit entre una pluralitat de centres 
de decisió o de poder. 

Aquesta situació no avança sense con
flictes: des de sempre els polítics del depar
tament (rural) han ignorat el municipi-cen
tre, que funciona de manera autònoma i 

que participa molt limitadament en els rea
grupaments intermunicipals constituïts, la 
major part del temps, per administrar plans 
tècnics, però que mantenen els pobles 
perifèrics en via d'urbanització ràpida. És 

difícil quan els polítics pertanyen al mateix 
partit, però aquestes relacions han millorat 
a partir del1971 quan els equips rivals han 
tingut el control del municipi-centre i del 
departament. 

Es comprèn que cap de les tímides temp
tatives de federar el grup no hagi pogut 
triomfar, que no existeixi encara una insti
tució de la ciutat exceptuant el Syndicat 
Mixte des Transports en Commun, fruit 
d'un compromís que va obtenir el prefecte. 

geografia 27 

(Foto:]. P. Lévy) 

Darrerament un sindicat mixt agrupa els 
municipis i la Chambre de Commerce, 
encarregada de promoure a l'estranger el 
desenvolupament de la regió, i de què les 
polítiques dels uns i dels altres puguin 
divergir. 

De tota manera no pot mantenir-se 

aquest progrés municipal ni la seva traduc
ció institucional: és necessari examinar 
també la distribució de les capes socials en 
l'espai urbà que retalla les oposicions pre

cedents. 

Es va cap a una ciutat dual? 
L'aglomeració tolosina no escapa del 

retrat clàssic del repartiment de la població: 
el centre ha constituït sempre la porta 
d'entrada, al contrari de la perifèria, que 
les famílies ocupen en el curs del seu cicle 
residencial. Aquest retrat no és fals però 
s'hauria de matisar. Sense que la distribució 

de grups socials sigui molt marcada, els 
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espais socials existeixen i es transformen en 
aquesta gran població. Així, una part dels 
barris del centre rivalitzen, per exemple, 
amb els de La Dalbade i de Saint Etienne, 
lloc elegit per l'antiga societat tolosina 
-una burgesia culta que no abandona els 
seus clixés: l' Académie des Jeux Floraux"-; 
els barris i pobles del nord-oest, que amb 
formes diferents -una urbanització orde
nada a Colomiers (una pseudo-ciutat 
nova) i Blagnac- de distribució desorde
nada, acullen quadres i treballadors de 
l'aeronàutica; el sud-est i l'est, on han anat 
a viure enginyers i científics, constituei
xen la ciutat de les "élites tècniques", men
tre que els barris i pobles del nord i nord
est, abans molt evolucionats al voltant 
d'activitats tradicionals (horta, comerç al 
major, petites fàbriques), allotgen una 
societat més tradicional, de capes socials 
més populars. 

Sens dubte, cadascuna presenta un to 
diferent i es poden distingir algunes carac
terístiques però es tracta sovint de petits 
pobles davant els quals la ciutat de Tou
louse, qqe és força gran, sembla formar un 
bloc indiferenciat: no es pot fer cas de la 
imatge "mitjana" de les estadístiques, és 
necessari estar més atent. 

A la vegada, la societat tolosina canvia 
per l'arribada de classes socials concretes, 
qualificades i amb mobilitat, que es des
placen en el circuit intern de les pròpies 
societats (que hi estableixen agències i 
sucursals). Són quadres internacionals (els 
quals es traslladen de lloc amb sous molt 
alts} o d'élites científiques, que comporten 
la creació de llocs de treball d'alt nivell, i 
l'entrada de gent nova que busca treball-en 
part interessada per les obres que es fan 
(necessitat de mà d'obra) i en part per la 
imatge de la ciutat- però si no es té qualifi
cació laboral existeixen dificultats per inte
grar-se socialment. Hi ha molts pobres que 
són beneficiaris de l'ingrés mínim d'inte
gració i ja apareixen línies de fractura addi
cionals en el paisatge sociait•: la separació 
social s'endureix. 

Els uns i els altres busquen allotjament: 
no ho fan al mateix lloc i aquestes noves 
fractures delimiten l'espai: la concentració 
de pobres en determinats barris, en realitat 
llocs "amb problemes", se situen en el cen
tre de la ciutat, on es troben els habitatges 
més antics (alguns són insans) que repre
senten el 73 % dels allotjaments socials del 
total d'habitatges". 

El trencament social, que es manifesta 
en l'espai urbà i en la reorganització del 

sistema d'habitatge, barreja els tipus de 
gent i els grups socials, i segueix endavant, 
suprimint la imatge del conjunt urbà. 
D'altra banda, aquesta última no ha quallat 
ja que després d'un període de migracions 
creixents, es fa una reunificació en el centre 
de la ciutat (part del terreny queda sense 
urbanitzar), el qual disposa de zones d'aco
lliment, que esdevenen molt denses però 
fonamentalment sense reorganitzar-se, on 
els preus són molt elevats i el mercat aug
menta de manera considerable quan els 
apartaments són petits. 

Com posar ordre en aquest amuntegament 
-a les estructures heretades- que creix 
ràpid, tant en termes socials com d'ordena
ció de la ciutat? 

La fragmentació social augmenta i com
plica seriosament el funcionament sòcio
polític tradicional, tant que sembla desitjable 
passar d'una gestió municipal/d'aglomeració 
d'estil clàssic (administrar/assegurar els ser
veis/intentar parar les normes locals d'urba
nisme) a una estratègia de desenvolupament, 
i que el sistema de regular el col·lectiu es 
faci persuadint al mercat que canvïi. 

Un projecte urbà en dificultat? 

Quin és el perímetre en què es pot projectar 
l'ordenació? 

Intentar respondre a aquesta pregunta 
ens porta a examinar el context: quin és el 
lloc que ocupa Toulouse dins la seva regió? 

Els altres col·lectius territorials, el depar
tament i implícitament la regió, expliquen 
els seus temors. Aquesta aglomeració, el 
creixement de la qual continua, està a punt 
de liquidar la regió de la seva essència o al 
contrari el seu potencial de creació pot pro
pagar-se i constituir la base d'un nou 
desenvolupament de la perifèria regional? 

Aquests temors estan justificats? Sens 
dubte no tenen raó pel que fa als movi
ments de població: Toulouse no liquida la 
regió, i el moviment d'intercanvis és nacio
nal; però sí estan fonamentats en tot el que 
es refereix al document de l'oposició entre 
les zones perifèriques de la regió, on s'acu
mulen els problemes i on hom es pregunta 
sobre la supervivència, i el creixement del 
centre de la ciutat, on es concentren els tre
balls més qualificats, oposició que mani
festen bé totes les estadístiques18

• De fet 
aquestes pors no manifestarien més que 
una imatge de l'ordenament urbà que té el 
seu origen en la famosa obra Paris et le 
désert Français? 

En tot cas aquests temors no poden dei
xar d'influenciar els principals protagonis
tes del desenvolupament i de l'ordenació 
de Toulouse i de la regió que són els polí
tics elegits, encara.que sigui de forma implí
cita ... i no faciliten la clarificació dels 
debats sobre els límits de la zona que és 
necessan negociar. 

Creix l'aglomeració: la constitució d'un 
espai viu, el més gran a Toulouse, que 
engloba moltes ciutats petites que abans es 
repartien per tot el territori rural en un radi 
de 40 km, Grenade, L'Isle Jourdain, 
Au teri ve, Villefranche de Lauragais i s'estén 
al sud del departament de Tarn i continua 
ràpidament a Garonne, i això malgrat que es 
perfila la recuperació enèrgica de la cons
trucció en el centre de la ciutat i el retorn als 
antics barris; aquesta extensió de la superfí
cie urbanitzada no està, doncs, relacionada 
amb una falta d'espai com a la regió de 
Paris, per exemple, on és la carència i el 
preu dels terrenys els que fan fugir a tots els 
que busquen una vivenda, assequible 
econòmicament, però semblant als aparta
ments destinats a persones soles i particu
larment als estudiants, són massa petits per 
a les famílies que desitgen una casa indivi
dual. Per aquesta raó sembla que s'ha de 
continuar -a un ritme menys sostingut
després de l'explosió dels últims anys, i 
àdhuc podrà ser facilitat pel millorament de 
les carreteres (programades en el contracte 
del pla Estat-Regió}, a punt de fer-se, que 
engrandirà les possiblitats d'accés, així com 
el millorament dels serveis ferroviaris (en 
les quals la regió intervè econòmicament}. 

Al capdavall es perfila un eix, a la vall de 
la Garona, que va de Muret al sud-oest, a 
Montauban, prefectura d'un departament 
veí al nord i això fa veure un altre cop la 
necessitat d'una regió urbana (a un altre 
nivell aquelles que es coneixen a França 
-Lyon- o a Europa, particularment en els 
Països Baixos}, almenys d'una xarxa de ciu
tats que DATAR desitja organitzar, en un 
gran espai, el nucli del qual és l'aglomeració 
de Toulouse, però que en diferents graus 
sigui polinuclear. 

Notes: 

15. Una "institució" que es remunta al segle XVI. 
16. Jaillet, M.C.: Un logement pour tous. UTM 

CIEU 1989. 
17. Agence d'Urbanisme de l' Agglomération 

Toulousaine. Estudi de l'habitatge. 1983. 
18. Gilly,J.P. i Galliano, D.: "Toulouse Technopole 

et la région Midi Pyrénées: des disparités 
structurelle s croissantes", a Statistiques et 
études Midi Pyrénées, núm. 4. 1987. 
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Una gran conseqüència d'aquesta expan
sió és no donar importància a la recerca del 
perímetre urbanístic en el qual es podria 
organitzar i institucionalitzar el creixement 
del col·lectiu. Si abans ha pogut ser dirigi
da al nivell d'una aglomeració reduïda, ara 
s'han perdut les ocasions: quan la reestruc
turació de l'autoritat encarregada d'auto
ritzar els transports col· lectius ha obligat al 
Département de la Haute Garonne i a la 
ciutat de Toulouse a posar-se d'acord sobre 
aquest punt; i quan l'elaboració del Pro
jecte Director d'Ordenació i Urbanisme 
( del1969 al1982) fruit d'equilibris diversos 
no ha pogut servir per controlar i regular el 
desenvolupament i l'ordenació del territo
ri. Avui l'Estat busca amb una nova legis
lació obligar als diferents polítics, encara 
que no s'entenguin, almenys a dotar les 
poblacions d'un òrgan de decisió. 

Més que continuar amb les velles pugnes 
del departament i de la ciutat de Toulouse, 
de la seva aglomeració i de la regió, és la 
regió urbana la que es perfila, la que des
borda els límits de la Haute Garonne, on 
apareixen cada dia nous problemes (actual
ment el projecte d'extensió de les universi
tats), la que és necessari que funcioni bé; i 
és necessari que sigui sobre el pla de for
mació, de repartiment d'activitats on, de 
manera interna, funcioni el pla d'ordena
ment urbà pròpiament dit. 

El nou aspecte de la gestió urbana: l'apari
ció dels nous operadors 

L'arribada dels operadors privats és un 
fenomen general a França. A través del 
temps els pobles -que representaven molts 
papers, però de tot una mica- s'han con
vertit en prestadors dels serveis més diver
sos, mentre que el sistema d'organització 
(que marca les obligacions del dret admi
nistratiu) i una fiscalitat local arcaica, no li 
asseguren els mitjans de gestió que li serien 
necessaris. Els béns financers que estan en 
joc fan d'ella una aposta temptadora per a 
les grans societats especialitzades, a un cert 
professionalisme. Proposen, doncs, els seus 
serveis, per exemple, no fabricar més un 
producte senzill (del tipus d'edificis) però sí 
restituir un servei difícil per satisfer l'habi
tant/contribuent/elector, i per què no un 
barri sencer, de la seva concepció a la seva 
realització (passant, és clar, pel finança
ment) àdhuc la seva gestió i això encara 
més perquè el mercat està creixent. 

Ara bé, T oulouse els interessa! Durant 
molt de temps la població ha estat integra
da en els circuits financers clàssics. Era 
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necessari finançar l'activitat econòmica i la 
immobiliària, però avui ha canviat l'escala 
de valors; els inversors han entès que l'acti
vitat econòmica era positiva i les necessitats 
de finançament d'infrastructura són impor
tants. El metro, quasi tot subterrani, cons
titueix un gran projecte financer per a una 
població ... que encara és relativament peti
ta. Però és necessari també construir llocs 
d'estacionament per evitar l'asfíxia, posar 
cables en els diferents barris, millorar la 
distribució de l'aigua i assegurar el tracta
ment de les aigües residuals, etc. Aquestes 
inversions indispensables (el metro costarà 
3 300 milions de francs), ja no és correspo
nen amb les capacitats de mobilització 
financera de la ciutat, àdhuc de l'aglomera
ció. La porta està, doncs, oberta als inver
sors privats però aquests no es comenten 
amb intervenir en aquest nou camp, pro
posen altres projectes, particularment en 
prestació de serveis ... És així que la remo
delació de la vella caserna Compans, en el 
centre mateix, és objecte de conveni amb el 
principal promotor del barri de la Défense 
a Paris (Sari), el qual intervé en massa en els 
parcs d'atraccions, i que ha dotat a la pobla
ció de places hoteleres que li permeten aco
llir, en principi, manifestacions importants. 

"La planificació, és a dir, treballar en 
coherència, no pot operar-se com abans, 
entre protagonistes públics; és necessari 
tenir en compte l'arribada dels nous opera
dors, que defensen interessos ferms, i als 
que es bateja com "socis" -una mica massa 
depressa- i que és necessari negociar amb 
ells. Això sembla més difícil ja que els 
poders locals estan més dividits que mai, i 
la suma de projectes municipals -cada 
poble negocia pel seu compte amb un inter
ventor especial- fa petar la lògica de la pla
nificació anterior". 

Les competències locals fan difícil l'elabo
ració/realització d'un projecte urbà 

Hi ha hagut mai un veritable projecte de 
conjunt? Sens dubte que no -que es tracta 
d'un projecte que relaciona les diverses 
semblances sectorials del desenvolupament, 
socials, tècniques urbanístiques o políti
ques municipals- sinó al contrari la juxta
posició d'ambicions rivals. 

El municipi centre que va tenir la inicia
tiva a començaments dels anys seixanta, i 
que per raons de gestió interna desitjava 
que no emigressin els seus contribuents 
(habitants i empreses), havia proposat un 
projecte ambiciós -la realització d'una veri
table doble, la ciutat nova de Le Mirail, dis-
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senyada segons les normes més modernes 
de l'època (dissociació de la circulació via
nant cotxe/circulació dirigida per la xarxa 
viària primària a l'exterior de la xarxa urba
nitzada/galeries tècniques/conjunt complet 
d'equipaments amb un centre " regional" 
que encapçala els centres més pròxims de 
cada barri/molts espais verds/apartaments 
molt estudiats/aproximar treball-residèn
cia), que hauria comptat amb 100 000 habi
tants, seguint les directrius deG. Candilis 
-que no s'ha pogut portar a terme i que ha 
hagut d'enfrontar-se a la competència dels 
pobles veïns que havien negociat, el context 
essent positiu per desenvolupar-se segons 
la seva pròpia lògica, com aquella dels pro
motors privats que proposaven altres pro
ductes. Encara que és lluny de significar el 
marc d'una nova societat, l'operació ha fra
cassat ràpidament, ha estat reorientada i els 
dos primers barris reuneixen avui la pobla
ció més pobre, marginal i desemparada, i 
que és objecte d'assistència social. De tota 
manera l'operació segueix gràcies a la 
important reserva territorial que havia estat 
designada (800 hectàrees en total), s'unirà al 
centre de la ciutat pel metro, i servirà per 
acollir activitats ... 

Cap projecte d'aquesta classe o ampli
tud s'ha fet després, exceptuant el metro 
que s'està realitzant: però àdhuc si és pro
mocionat per l'única institució que té com
petència sobre la població, el trajecte ima
ginat als anys setanta -dues línies que es 
creuen-, quedarà limitat a la ciutat de 
Toulouse, mentre que els pols de desenvo
lupament que es perfilen clarament són al 
nord-oest (a prop de l'aeroport) i al sud-est 
(a prop del pol científic). Una configuració 
en triangle que reunís els tres cims, no hau
ria estat en una òptica d'aglomeració i una 
estratègia de creixement més indicades? 

El traçat que no s'ha fet, més enllà de 
justificacions tècniques, manifesta, de fet, el 
pes decisiu i l'opció de la ciutat centre que, 
disposant d'un gran espai, després d'anys 
de letàrgia, ha intentat reurbanitzar-se. 

D'una part, el municipi intervé massiva
ment en el seu centre que es reforça amb la 
instaHació de dos pols d'activitats terciàries 
que estaran, el primer a la cruïlla del prin
cipi de la línia de metro, l'obertura de la 
qual es preveu el 1993, i de l'estació dels 
ferrocarrils, constituint així un centre 
d'intercanvis importants (barri Marengo), i 
el segon es construirà sobre les antigues 
casernes que unien l'antic recinte, per 
comunicar-se amb la segona línia (Com
pans Caffarelli). D'altra banda, molt tard en 
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relació a les altres ciutats, s'ha establert un 
gran sector protegit, on les noves cons
truccions estan severament reglamentades 
(220 hectàrees): s' han construït aparca
ments, es preveu una zona per a vianants en 
alguns carrers secundaris, i també cuidar 
les aparences. Es tracta d'una acumulació 
d'accions de diferent naturalesa, que aca
paren i acompanyen la intervenció dels 
operadors privats: seran suficients per tor
nar a donar vida a la ciutat, d'aspecte agra
dable però que s'ofega? 

Malgrat el pròxim acabament de la xarxa 
de carreteres de circumval·lació i les obres de 
la primera línia de metro, les estructures de 
la xarxa viària són heretades d'un passat no 
massa llunyà; la trombosi, en el centre de la 
gran malla que defineix aquesta xarxa, té 
sort de durar: esperar la reacció espontània, 
fer la remodelació que no disposa de massa 
temps i continuar escampant la població!, 
és tot això que l'organització ha de preveu
re des d'ara. I se n'està lluny, encara. 

D'altra banda, a part d'aquesta acció de 
reconquesta dels barris centrals, la cons
trucció continua, sense altra norma que les 
oportunitats financeres i el funcionament 
del mercat. Les ambicions urbanes semblen 
limitar-se a operacions petites. Un augment 
de la densitat dels antics barris on els petits 
immobles, operació darrera operació, subs
titueixen les antigues vi vendes, s'efectua de 
manera aleatòria segons la liberalització 
dels terrenys i amb molts conflictes amb 
els veïns, que es preocupen de la forma -a 
nivell de detall arquitectònic- mentre que 
els problemes del conjunt urbanístic no 
semblen exposar-se; com rebre els nous 
tolosins? Quins? On? 

La recerca de moviments arquitectònics 
(a propòsit del Palau de Congressos del 
barri Compans, i de la forma que es donarà 
a la reestructuració Marengo, a la realitza
ció de la seu del govern de la regió o del 
departament) acompanya aquest conjunt 
de decisions. Els responsables busquen 
protagonisme per cultivar la seva imatge, 
confiant la realització a una estrella de 
l'arquitectura; això no forma part d'una 
política a nivell de ciutat internacional que 
desitja edificar-se, al contrari del que es pot 
observar a Montpellier. A part d'això, la 
tímida proposta de treballar en urbanisme 
a nivell de contracte ciutat-Estat que s'està 
discutint no s'ha aturat ... 

Sembla, difícil, doncs, veure un projecte, 
en aquest conjunt. Construir la ciutat no es 
limita a recuperar (més a nivell d'arquitec
tura que social) els barris que concentren la 

població en dificultats. De fet, no es tracta 
més que de la recuperació dels retards al 
caprici de les oportunitats? 

Pel que fa als altres pobles, no es con
temen en ser dormitoris, i busquen tos els 
recursos fiscals per tenir parcs d'activitats 
(que acullen les empreses que abandonen el 
centre). D'altra banda, els més importants 
han plantejat dotar-se d'ambiciosos equi
paments, per exemple, sales d 'espectacles 
ben equipades, rebent grups professionals 
(Odyssud, Blagnac; Altigone, Saint Orens) 
àdhuc els centres del Congrés (Blagnac i 
aviat Labège). Totes són gestionades per 
homes de negocis; hi deixen fer tot el que és 
possible: zones d'activitats, parcs d'atrac
cions, golfs, etc. Es mouen cadascuna pel 
seu ~ompte, disperses. 

De manera que les polítiques municipals 
estan sempre competint: "les oposicions 
entre els municipis no poden entendre's sols 
segons l'esquema del centre vers la perifèria, 
o segons les rivalitats polítiques ja conegu
des; són globals i encara que tributàries de la 
mateixa dinàmica de creixement, que tira el 
conjunt, no saben coordinar-se i l'oposició 
no pot més que enfortir-se". 

Les dificultats d 'organització a nivell global 
En aquestes condicions, és delicat regla

mentar els problemes que es plantegen a 
nivell supramunicipal; es tracta de proble
mes socials, o de problemes tècnics i de 
conflictes intermunicipals que no acaben 
mai de resorgir. 

Les desigualtats existents en la repartició 
de recursos són sorprenents: els recursos 
dels municipis depenen en gran manera 
dels impostos pagats per les empreses; algu
nes, en eixos de circulació, acullen zones 
d'activitat, comercials i industrials (Portet, 
Blagnac) i estan, doncs, molt contents; la 
majoria, a vegades pel fet d'estar allunyats 
del feble centre d'activitats, són menys 
envejables. Els seus habitants creen rique
sa ... en el poble veí però no se n'aprofiten. 
Hi ha la notable excepció d'un grup de sis 
pobles en el quadrant sud-est que gestionen 
la zona d'activitats de Labège Innopole, 
però aquestes oportunitats no es compar
teixen. Els conflictes d'interessos i les difi
cultats per col·laborar entre aquests col-lec
tius no fan més que endurir-se. 

Els desheretats, beneficiant-se alguna 
vegada de les polítiques d'assistència, no 
troben on allotjar-se, àdhuc són objecte 
d'exclusió (nòmades). Practicar una políti
ca d'assentament dels grups socials (en rea
litat intentar que la gent que ha marxat 

torni) implica tornar a allotjar en un altre 
lloc aquells que considerats com a població 
perillosa. Pocs pobles estan disposats a aco
llir-los? Encara que la solidaritat hagi de 
ser del conjunt de la societat, els pobles que 
tenen recursos molt desiguals no se senten 
responsables obligatòriament d'allotjar 
aquests grups socials, i la seva política urba
nística (forma part de la competència) par
ticipa sovint, encara que de manera indi
recta, a excloure' ls . 

El tractament de les aigües residuals o 
preservar el medi ambient no és fàcil de 
negociar: cap poble no accepta l'abocador 
en el seu territori, i fins i tot quan s'ha con
cedit l'autorització, els habitants no 
l'accepten; hi ha conflictes particularment 
a la perifèria oest. No obstant, 640 000 
habitants, i també els industrials, produei
xen molts residus, que, siguin inactius o 
perillosos, ningú no sap on deixar-los! 

Però els diferents municipis sí saben 
quins són els grups socials que refusen, 
quina és l'ocupació del seu territori que no 
volen; en canvi, tots volen acollir centres 
comercials al voltant dels hipermercats, 
generadors de recursos fiscals, o de grans 
equipaments pensats per a les aglomera
cions, com els instituts, grans equipaments 
esportius o sales de concerts de rock. 
També, les rivalitats segueixen essent fortes. 

No ha de sorprende que tots els pobles 
del centre de l'aglomeració no sàpiguen unir 
els mitjans i associar-se amb els caps de les 
empreses agrupades entorn a la Chambre 
de Commerce et d'Industrie, per portar una 
política d'imatge comuna i una estratègia de 
recerca d'inversors estrangers. Alguns d'ells 
-com Portet, al sud de la ciutat, que no té 
més de 7 000 habitants però acull un gran 
centre comercial i disposa de recursos més 
que acceptables- està obligat a no participar 
en la creació d'un sindicat "Technopole de 
l' Agglomération Toulousaine". 

L'inici d'un organisme polinuclear? 
Les estratègies municipals conjuntes, les 

rivalitats dels polítics elegits, fan difícil un 
acord del conjunt de la ciutat; no obstant, 
sembla poder trobar-se una connexió en 
els sectors geogràfics circumscrits. 

El projecte més avançat és el del sud-est, 
on tenen l'experiència i l'èxit exemplar de 
SICOV AL'\ que ha organitzat la zona 

Nota: 

19 . SICOVAL (Syndicat lntercommunal des 
Coteaux de la Vallée de l'Hers). 
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d'activitats de Labège Innopole (100 000 
llocs de treball, creats des del 1983) i que 
continua el desenvolupament i comparteix 
els recursos procedents de la taxa profes
sional. Els responsables han obtingut 
l' adhesió de 28 municipis suplementaris, 
alguns dels quals, fora del perímetre habi
tual de l'aglomeració, fan preveure un pla 
d'ordenació a nivell de la vall, prefigurant 
així una ciutat nova, segons models molt 
diferents (acord entre municipis) d'aquells 
que han estat utilitzats per tot França (pro
jecte imposat als municipis per l'Estat). El 
seu objectiu és acollir en les millors condi
cions possibles els habitants que treballen 
en el pol d'activitat, l' expansió del qual 
continua. 

Els municipis de nord-oest (Blagnac, 
Colomiers), que agrupen 50 000 habitants, 
desenvolupats a prop de l'aeroport, que des 
de fa trenta anys utilitzen models i estils 
d'intervenció diferents, han buscat domi
nar la seva urbanització i col·laboren cada 
vegada amb més regularitat. 

El sector sud-oest, tot al llarg de la carre
tera d'Espanya i dels Pirineus, segueix soli
tari el seu creixement comercial (hipermer
cats, plataformes de comerç a l'engròs). 

El nord, on es podria implantar una pla
taforma de transport multimodal-l'Euro
centre- que unís les autopistes fins a 
Bordeaux i Paris i també la línia de ferro
carril, està molt desorganitzat en el pla de 
l'organització urbana. 

Com regular el funcionament de l'aglome
ració en el seu conjunt? 

Aquesta regulació en un organisme sense 
direcció política està lluny de triomfar 
exclusivament amb un esforç de planifica
ció urbana: s'ha fet fins ara amb la tècnica 
(negociació entre diferents tècnics), i cada 
vegada més pel mercat. L'acció dels dife
rents protagonistes -públics i privats- ha 
portat, doncs, a modelar aquest organisme 
i a donar-li un funcionament i una imatge 
que no defensa el que els plans d'urbanisme 
havien pogut projectar, els quals estan per 
revisar. 

No obstant, si es perfila una coherència 
parcial en certs sectors, les temptatives de 
cooordinació global de polítiques urbanes 
a nivell interministerial són més difícils. El 
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Projecte Director d'Urbanisme (SDAU), 
que s'imposa a 63 municipis, i la realització 
del qual és obligatòria, podria ser-ne un 
instrument. S'han necessitat tretze anys 
-del1969 al1982- per publicar-lo ... men
tre que els estudis projectats no han fet 
aparèixer més que postures insalvables. Es 
tractava d'un projecte de xarxa viària loca
litzat, fora d'una excepció (a la zona sud), a 
prop del gran municipi de Toulouse 
(11 400 hectàrees), i d'alguns grans equi
paments (per exemple, hospitals). Els 62 
municipis exteriors havien acceptat un pro
jecte que no era el seu. Exceptuant alguns 
municipis que voregen la ciutat-centre, ja 
engrandits, tractats molt sovint amb falta 
d'intervenció -una mica per la moda 
d'exclusió-, tenien per funció, entre 
d'altres, acollir un hàbitat poc dens, la qual 
cosa s'ha portat a terme, més enllà dels 
límits del document ... per exemple, acollir 
zones verdes (amb una protecció regla
mentària d'aplicació estricte) en nom de la 
defensa del medi ambient, si bé són poques 
activitats, per manca de recursos. 

No ha estat mai un document adminis
tratiu, ja que està superat després de la seva 
aprovació, i per culpa de les oposicions entre 
els interessats, la seva revisió serà llarga. 

Existeixen altres instruments: per exem
ple, la distribució, a nivell departamental, 
de crèdits, que permeten la construcció 
d'habitatges protegits i que no han tingut 
mai ocasió de repartir-los entre les diverses 
constructores, però rarament s'ha utilitzat 
això amb un objectiu social concret i enca
ra menys amb una política reflexiva 
d'ordenació urbana. 

L'Estat, que no ha intervingut gaire en 
l'aglomeració de Toulouse, com ha pogut 
fer en altres llocs, va decidir el 1982, amb 
ganes de modernitzar-se, delegar com
petències als col·lectius locals. Avui pro
posa a aquests, davant la comprovació de 
bloqueig, de fer un contracte, aportant els 
diners si els municipis accepten de tenir en 
compte dins de l'aglomeració els seus pro
pis objectius de solidaritat entre els grups 
socials. 

Però el contracte d'aglomeració, igual 
que el Projecte Director d'Urbanisme, no 
avancen depressa: aquestes dues eines de 
regulació topen amb els conflictes de poder 
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entre els principals protagonistes en accions 
a portar a terme; s'intercepten per proble
mes de "perímetres". Serà necessari, sens 
dubte, mirar de negociar separadament el 
que hi ha en el "nucli fort" i el ressorgiment 
de la gran Toulouse en procés de constitu
ció, pràcticament el nord de la Haute 
Garonne. 

No obstant, són indispensables l'aplica
ció d'una política coherent i la definició 
d 'objectius clars, tant en política social 
(objectiu de l'Estat) com en estratègia de 
desenvolupament d'una ciutat europea. Des 
d'aquesta òptica hi ha sempre grans coses a 
fer, particularment en xarxes de comuni
cació ( teleport, tren de gran velocitat, per 
comunicar Toulouse d'ara fins a fi de segle) 
i això no deixarà de tenir efectes en l' estruc
turació de l'espai, importants equipaments 
que el projecte urbanístic de l'anterior 
període no havia previst. Si l'Estat, en la 
part que li toca, prengués la direcció, 
nomenés un funcionari especialitzat, enca
rregat de dirigir tots els dossiers de l' aglo
meració, sols faltaria posar d'acord els dife
rents pobles en aquestes qüestions 
importants! 

Si això no passa, un retard seria aprofitat 
per les ciutats de nivell comparable (tipus 
Lyon) per dotar-se d'estratègies per 
coJ.locar equipaments que ambicionen: 
tolosins feu un esforç més per obtenir un 
projecte col· lectiu! 

A les portes del segle XXI, T oulouse és, i 
pot ser, una "ciutat internacional", però 
"per competir amb els grans" l'esforç haurà 
de ser molt fort; les dinàmiques particulars 
es manifestaran en altres llocs, en les ciutats 
i regions urbanes competents. 

Si l'economia local és forta en tècnica i en 
especialització, no té el monopoli dels nous 
productes i no és més que una peça en les 
estratègies mundials dels grans centres de 
decisió. 

En el marc del gran mercat europeu que 
es perfila, els tolosins hauran d'aprendre a 
fer abstracció de les seves petites querelles. 

Data de recepció de l'original: 12.90 

Michel Idrac 
Professor de Geografia 

CIEU 
Univ ersitat de Toulouse-Le Mirail 
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TRANSFORMACIONS EN L'ESPAI 
PRODUCTIU A BARCELONA 1975-90 

És pertinent interrogar-se sobre les repercussions 
territorials dels canvis en l'activitat econòmica i produc
tiva que afecten Barcelona i la seva àrea d'influència 
econòmica. 

Aquests canvis es concreten, sobretot, en tres pro
cessos: el de reestructuració industrial dels anys setanta; 
el d'innovació i canvi tecnològic en el procés productiu 
-tant pel que fa a l'interior de l'empresa com a les seves 
relacions amb l'entorn-, i el de la integració de l'econo
mia espanyola en la Comunitat Econòmica Europea. 

Aquestes qüestions no es desvinculen -tot al contra
ri, assole~n una especial significació en relacionar-s'hi
de temes clàssics com la problemàtica de la localització i 
la seva dependència dels sistemes de transport i comuni
cacions. La seva anàlisi ha de situar-se en relació amb el 
sistema intern d'interconnexió urbana i urbana-regio
nal, i també en la seva connexió amb l'exterior, amb les 
àrees de mercat, ja que aquestes han experimentat, i expe
rimentaran a partir del 1992, profundes modificacions a 
escala territorial. 

S'albira com especialment important el canvi en la 
dimensió i l'estructura espacial del mercat, del qual serà 
un element significatiu I' Acta Ú nie a del 1992. Això ha 
suposat, suposa i suposarà un canvi en la posició estratè
gica-territorial d'Espanya en el context internacional 
mundial, com un dels caps de pont dels països més indus
trialitzats (sobretot els Estats Units d'Amèrica i el Japó) 
respecte del Mercat Comú, però també en la reformula
ció de l'espai europeu de la Comunitat Econòmica 
Europea com a nova unitat territorial de mercat, a l'inte
rior de la qual s'haurà de situar -o resituar-la localitza
ció estratègica de les unitats productives. Això porta 
també a reformular les estratègies empresarials d'aliança 
i de control sobre els sectors productius i els territoris. 

A tot això s'ha d'afegir el procés d'internacionalit
zació i globalització a escala planetària, en el qual el sis
tema mundial de ciutats assoleix una pregona importàn
cia com a articulador de l'espai global. 

Així, doncs, tota ciutat que aspiri a tenir un paper a 
escala mundial es veurà en la necessitat d'organitzar el seu 
espai regional de faisó coherent i operativa, en funció de 
les seves aspiracions en el context geopolític i econòmic. 

En darrera instància intervé el territori, en la seva 
materialitat, com a àmbit articulat al servei d'uns objec-
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tius múltiples d'estratègia interior de la ciutat i d'utilit
zació d'aquesta ciutat per part de les forces econòmica
productives que vegin en aquell territori, i en la seva arti
culació econòmica, productiva, social i tecnològica, un 
espai adequat per a la consecució dels seus objectius. 

Pel que fa al paper dels sistemes de transport, asso
leixen una importància territorial considerable. D'una 
banda, la xarxa existent és condicionant dels canvis que 
es puguin produir, ja que constitueix un factor destacat 
en la formació de l'espai que condiciona el futur. D'una 
altra banda, la incorporació de noves vies de transport, 
més enllà de l' impacte ecogeogràfic que puguin tenir, es 
converteix en configuradora de possibles noves unitats 
territorials, de manera que, a partir de la seva construc
ció, caldrà replantejar-se les articulacions anteriors, tant 
pel que fa a l'espai exterior com, i molt significativa
ment, pel que fa al propi espai interior. 

En aquest article pretenem esbossar l'estudi d'aquestes 
transformacions en l'entorn de Barcelona, una de les ciutats 
que assumeixen, o que aspiren a assumir i malden per fer
ho, una posició en la trama europea i mundial de ciutats. 

Es tracta d'analitzar com és utilitzat l'espai periurbà 
o metropolità i de quina manera s'actua sobre ell, així 
com quines són les transformacions que cal realitzar en 
el conjunt d'aquest territori a fi d'aconseguir-ho. 

La metropolització, com a fenomen sòcio-espacial, 
encara és vigent (amb independència de les vicissituds 
polítiques) en la mesura que la ciutat es projecta fora 
dels seus límits administratius, no d'una faisó etèria, sinó 
material i executiva. 

De la mateixa manera, els agents interessats a aprofi
tar les possibilitats que ofereix una ciutat, però que saben 
que la ciutat moderna no absorbeix el sistema productiu 
industrial en el seu perímetre urbà, sinó que n'organitza 
l'assentament sobretot en el seu entorn, ajuden a aques
ta definició de l'espai periurbà o metropolità en la mesu
ra que contribueixen a localitzar-hi el teixit industrial. 

Tot això potenciat per nous models de producció la 
versatilitat i la complexitat tecnològica dels quals és cada 
cop més gran, models que, al seu torn, necessiten d'unes 
economies d'aglomeració, en les quals actualment té una 
importància especial el mercat de treball de qualifica
cions específiques i la disponibilitat de serveis d 'assesso
rament, tecnològics, comercials de marketing o finan-
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cers capaços de satisfer les necessitats de la nova base 
productiva. 

Però l'articulació física de l'espai també és un factor. 
Per tant, no són menyspreables els aspectes d'urbanitza
ció, adequació física, qualitat tecnològica de l'espai cons
truït i, en especial, accessibilitat i comunicabilitat res
pecte de les entrades de factors i les sortides i distribució 
de productes cap als mercats. 

En el primer aspecte, la pròpia ciutat s'haurà d'orga
nitzar com a espai, en el qual una part dels inputs es pro
duiran basant-se precisament en el nou model d'econo
mies d'aglomeració. La resta dels inputs, entre els quals 
cada cop són més importants els relacionats amb la infor
mació -depenents, per tant, dels serveis de telecomuni
cacions- i amb el moviment de mercaderies, hauran 
d'aconseguir prou qualitat tècnica i un adequat grau de 
connectivitat amb les xarxes que enllacen amb el mercat. 
I no s'ha d'oblidar la seva interrelació respecte dels cen
tres direccionals a escala internacional. 

Evolució del sistema productiu a Barcelona 
Històricament, Barcelona ha estat, i és encara, una de 

les grans ciutats espanyoles i de la Mediterrània. La seva 
importància s'ha basat en una considerable activitat pro
ductiva industrial i comercial. 

La gran expansió de la ciutat en el segle XIX recolzà en 
la implantació d'indústries manufactureres, que la dotaren 
dels clàssics barris fabrils i obrers de tota ciutat industrial 
capitalista. Aleshores la localització productiva industrial 
es va situar, lògicament, a l'àrea periurbana. Sobre la base 
del desenvolupament industrial va tenir lloc una primera 
expansió territorial urbana en dues grans direccions: cap 
a l'oest en l'arc comprès entre Poble Sec-Montjuïc i el 
nucli qe les Corts, i cap al nord-est en l'arc format per la 
línia fèrria de la banda de mar i el Clot-Sant Andreu, on 
assolí especial importància la zona del Poble Nou. Entre 
aquestes dues zones restà delimitat un gran triangle la 
funció del qual fou essencialment residencial i comercial
terciària, urbanitzat en gran mesura seguint l'Eixample del 
Pla Cerdà i que es va estendre més enllà dels límits 
d'aquest Pla fins als vessants del Tibidabo-Collserola. 

El manteniment d'aquest procés d'industrialització 
fins a la primera meitat del segle xx comportà un fort 
increment de l'activitat barcelonina, amb el consegüent 
augment de la població, també molt important. El pe
ríode de creixement més gran fou el comprès entre els 
anys quaranta i la meitat de la dècada dels setanta del 
segle actual, resultat d'intensos processos migratoris, 
procedents sobretot del llevant i el sud de la Península. 
En un primer moment, aquests processos es basaven 
especialment en l'expulsió de les zones rurals, i poste
riorment foren estimulats per l'atracció de Barcelona 
durant el període que ha estat qualificat de "desenvolu
pista" dels anys seixanta. 

Com a conseqüència, hi va haver un fort increment 
en la utilització de l'espai disponible per a usos residen
cials, fins arribar a la saturació dintre dels límits munici
pals; això va comportar una expansió en forma de taca 
d'oli cap als municipis circumdants, que va donar lloc a 
un procés de metropolització amb eix a la ciutat de 
Barcelona. 

Aquesta dinàmica es va veure afavorida i potenciada 
per les considerables actuacions dutes a terme a la xarxa de 
comunicacions terrestres, les quals, en modificar la relació 
temps-distància i la capacitat de transport, han tingut, i 
tenen, importants conseqüències d'impacte territorial. 

En resum, ens trobem davant un procés de metro
polització basat en la relocalització productiva -sobretot 
industrial- i en un cert grau de relocalització residencial. 
El preu del sòl ha actuat com a mecanisme regulador de 
la pressió sobre la creixent demanda d'espai i ha ajudat a 
la refuncionalització de l'espai a escala metropolitana. 
Des de la perspectiva econòmico-productiva, el resultat 
ha estat el ja clàssic procés de terciarització del centre i 
d'industrialització de la perifèria urbana. Aquest procés 
implica la substitució d'antics espais agraris, al que cal 
afegir les necessitats d'espais comercials i de serveis inte
ressats a aprofitar les economies d'escala -consum de 
masses- que fa possible el creixement poblacional con
centrat a l'àrea. Això provoca l'aparició de centres comer
cials de gran superfície a l'entorn metropolità. 

En aquest sentit, en tractar dels nous espais produc
tius haurem de considerar com a tals tant els reservats a 
activitats industrials com els destinats a serveis, sense 
oblidar els efectes sobre l'espai agrari 1• 

En aquesta situació, les zones industrials que es con
figuraren durant el segle XIX i en el primer terç del segle 
xx van acabar envoltades d'espai residencial, producte de 
la pressió poblacional, sobretot de la que es va produir en 
el període ja esmentat posterior als anys quaranta. 
Progressivament, l'espai industrial a l'interior de l'àrea 
urbanitzada esdevingué obsolet per a aquella funció, al 
mateix temps que sofria la pressió de l'increment del 
preu del sòl, més elevat si és ocupat per altres menes de 
funcions. 

L'asfíxia física pel que fa a les possibilitats d'expan
sió, i la facilitat d'obtenir plusvàlues mitjançant un canvi 
funcional en l'ús del sòl, són dos factors que van influir 
en el procés d' industrialització, sobretot a partir dels 
anys seixanta. Les inversions industrials optaren per diri-

Nota: 

I. L'espai agrari, a més d'experimentar una recessió de la superfície ocupada dins 
l' àmbit periurbà, es veu sotmès a una remodelació sota l'efec te de la 
incorporació de tecnologies diverses en el sector primari , per exemple, 
introducció de conreus més intensius en treball i capital-tecnologia, o nous 
models ramaders del tipus de plantes d'estabulació del bestiar. Encara que 
aquest aspecte és important per a l'àrea considerada, no ens hi detindrem, però. 
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Mapa 1: Comarques de 
Catalunya 1990 
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gir-se cap a nous emplaçaments, més d'acord amb una 
localització funcional i amb els preus del sòl. 

Si bé és cert que s'havia previst la necessitat de sòl 
industrial a Barcelona per tal de fer possible el seu crei
xement econòmic, i en aquest sentit es reservà una 
àmplia àrea contigua al port que seria, en principi, zona 
franca -la qual no va arribar a constituir-se, encara que 
va donar nom al polígon que s'hi construí- destinada al 
desenvolupament industrial, aquest espai resultaria 
insuficient per encabir l'expansió de la indústria barce
lonina. Els nous espais industrials idonis es van situar a 
l'àrea periurbana, bé reforçant les tendències clàssiques 
de la localització industrial catalana, bé iniciant un pro
cés d'industrialització d'espais agraris dins del que es 
podria denominar la primera corona que circumda 
Barcelona. 

L'estructura geomorfològica ha estat, i és, un clar con
dicionant, ja que cal rodejar el nucli muntanyós de 
Collserola. 
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Corporació Metropolitana ~ 
de Barcelona (CMB) ~ 

Abans de continuar, cal assenyalar les peculiars carac
terístiques del relleu de l'entorn barceloní, a fi de poder 
entendre determinades particularitats de les formes que 
adopta l'expansió metropolitana. En els mapes 1, 2 i 3 
hem intentat fer una síntesi dels condicionants orogràfics. 

Entre la Mediterrània i la Serralada Litoral Catalana, 
des de Montgat a Castelldefels, s'estén un territori pla, al 
bell mig del qual, i a la vora de la mar, es troba la mun
tanya de Montjuïc. La zona sud és ocupada pel Baix 
Llobregat i el seu delta, que configuren la comarca del 
Baix Llobregat; la zona nord correspon a la comarca del 
Barcelonès, dins la qual es troba el municipi de Barcelona. 
Dos cursos fluvials, el Llobregat i el Besòs, travessen la 
Serralada Litoral i constitueixen el camí natural de les 
comunicacions cap a l'interior. Així, doncs, la ciutat es 
troba closa entre els límits físics que representen la mar i 
el conjunt muntanyós de Collserola, amb el Tibidabo al 
mig, i els límits administratius dels municipis circum
dants, que delimiten una àrea municipal de 100 km2

• 
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Aquesta disposició ha comportat que l'espai cons
truït coincideixi amb l'extensió del terme municipal, lle
vat de les dues zones muntanyoses -Montjuïc i Coll
serola2-, mentre que l'ocupació de l'espai urbanitzat 
s'estén cap als municipis circumdants formant un conti
nuum edificat. 

De fet, i des del punt de vista de la localització indus
trial, la primera corona estarà formada per un semicercle 
que, partint de la Zona Franca, seguirà el corredor del 
Llobregat fins a Molins de Rei i a l'altura del Papiol es 
desviarà pel Vallès Occidental i s'unirà de nou amb 
Barcelona pel nord seguint el corredor dels rius Ripoll i 
Besòs. Per aquesta banda s'anirà estenent, al seu torn, 
vers el nord de faisó tentacular seguint el curs del Besòs, 
ja dins la comarca del Vallès Oriental. Aquest semicercle 
representarà l'envoltant de Collserola. 

Un cop saturat el territori litoral, i deixant parcial
ment lliure com a zona d'agricultura intensiva hortícola 
al servei de Barcelona el delta del Llobregat, es féu neces
sari passar a ocupar l'espai del darrera de la Serralada 
Litoral per tal que pogués continuar el creixement econò
mic de Barcelona. 

Arribats a la dècada dels vuitanta, alguns autors, com 
TRULLEN et al.l, consideren que Barcelona hauria superat 
l'etapa fordista i prendria el camí d'una economia de regu
lació. Això significaria que el nou model d'organització 
territorial hauria d'assumir els principis de la flexibilitza
ció sobre la base de la divisió tècnica del treball i de la pro
ducció, tant intraempresarialment com interempresarial
ment, fet que, per raons de cohesió, exigiria també una 
organització més flexible de l'espai. Aquest procés expli
caria la necessària readequació del territori metropolità de 
Barcelona. Els autors damunt esmentats parlen de model 
de segmentació, al qual correspon un planejament recons
tructor i reestructurador. El nou model, des d'un punt de 
vista territorial, significaria la segmentació dels processos 
productius, la descentralització de les plantes industrials 
i de la residència, amb el consegüent increment de les 
necessitats de comunicacions i transports, al qual sembla 
adaptar-se el desenvolupament econòmic de Barcelona. 
Aquests canvis es reflectirien en el que ells anomenen 
descentralització de la població, amb pèrdua d'habitants 
a l'àrea central i el seu progressiu desplaçament cap a la 
primera corona, amb un progressiu creixement posterior 
de la segona corona. Encara que no és aquest el lloc adient 
per tal de discutir a fons les propostes contingudes en la 
teoria de la regulació, en la qual es basa la formulació 
d'aquesta hipòtesi, no és prou clar que ens trobem real
ment davant un procés de descentralització. De fet, en 
passar a un context metropolità es produeix un canvi de 
dimensió de l'escala, a la qual caldrà adaptar les actuacions 
territorials, tot mantenint la coherència amb els processos 
socials. I més si tenim en compte que es produeixen can
vis importants en les necessitats d'espai, en les infrastruc-

tures de transport i de comunicacions i, per consegüent, 
en la relació temps-distància, fets que fan possible una 
relocalització tant productiva com residencial, en un con
text de canvis tècnics que actuen sobre la divisió tècnica 
del treball i afecten la divisió espacial del treball i de la 
producció. Tot això permet una relocalització dels esta
bliments humans en un marc de relacions progressiva
ment internacionalitzat. 

El que és palés és que, en termes econòmics i de mer
cat de treball, l'interior de la ciutat s'havia transformat 
entre el1970 i el1985 en perdre el42% dels llocs de tre
ball industrials i el 69% en el sector de la construcció. En 
contrapartida, la ciutat es terciaritzava, en incrementar-se 
en un 12% els llocs de treball en els serveis, que concen
tren les tres quartes parts de l'ocupació terciària de l'àrea. 

D'altra banda, el procés d'industrialització del con
junt metropolità no s'ha aturat. Les dades corresponents 
a les inversions durant el 1989 demostren que les sis 
comarques del conjunt metropolità han rebut el58,53 % 
de les inversions fetes a Catalunya. Convé destacar, però, 
que tres d'aquestes comarques han absorbit el52,12% del 
total: el Barcelonès -que inclou Barcelona- el15,02%, el 
Vallès Occidental el 24,67% i el Baix Llobregat el 
12,45%. Veiem així com es reforça el paper complemen
tari industrial de l'àrea que circumda Barcelona, a zones 
en les quals la industrialització ja era tradicional. 

Com es desprèn del que hem dit, l'expansió no repre
senta un canvi territorial estructural, sinó la necessitat 
d'incorporar nous territoris a fi que el procés pugui pros
seguir d'una manera coherent. A escala metropolitana, 
però, la concentració, com a figura territorial, encara es 
dóna, i no sembla que s'albirin perspectives d'un canvi de 
model, malgrat determinats esforços polítics en aquest 
sentit. De fet, l'àrea s'ha vist reforçada pels nous eixos de 
rransport i comunicació de persones i mercaderies, que 
integren fortament un territori més ampli. 

En resum, l'expansió de les inversions industrials ha 
consolidat una clara recuperació de les taxes d'excedent. 
ParaHelament a la reestructuració sectorial, amb la crisi 
dels sectors més tradicionals i l'aparició de nous sectors 
impulsors del creixement i la difusió de les activitats 
d'I+D, s'ha accentuat el procés d'oligopolització dels 
mercats i la penetració de la inversió estrangera. Tot això 
s'ha vist reforçat per polítiques públiques centrades, 
fonamentalment, al voltant de la promoció industrial, la 
política d'incentius i la captació d'inversions estrangeres4• 

Notes: 

2. Collserola ha estat reservada com a parc central de l'àrea metropolitana, amb 
una extensió de 6 500 ha, el que representa el 14 % del territori de l'antiga 
Corporació Metropolitana de Barcelona. 

3. Trullen, Joan (dir. ): "Barcelona frente a la crisis. Reestructuración productiva, 
reconstru cció n urbana y políti ca eco nó mica municipal (1979-1986)", a 
Quaderns, núm. 88/01. IEMB-D epartament d 'Economia Aplicada, UAB; 
Trullen, Joan, et al.: "Canvi econòmic durant la crisi a l'àrea metropolitana de 
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Mapa 2: Entorn metropolità de Barcelona, segons l'autor 

La infrastructura de comunicacions terrestres 
i el seu efecte territorialitzador 

L'impuls de modernització i ampliació de la xarxa 
viària s'efectua des de finals dels anys seixanta. A partir 
de l'assumpció de competències en aquest àmbit per part 
de la Generalitat de Catalunya, s'hi han introduït algunes 
tendències noves. 

Des del 1969 s'han construït a Catalunya més de 
600 km d'autopistes, les quals, prenent com a referència 
Barcelona, segueixen quatre eixos: en direcció a França 
per Girona; cap a Tarragona, que es bifurca en dues bran
ques, l'una vers Zaragoza i des d'aquí cap al nord i cap a 
Madrid, i l'altra que segueix la costa mediterrània en 
direcció al sud; fins a Manresa per Sabadell i Terrassa, i 
fins a Mataró per la costa nord. A les autopistes s'ha 

Notes: 

Barcelona: una aproximació territorial", a Revista Econòmica de Catalunya, 
núm. 10, pàgs. 68-79. 1989. Segueix les propostes de l'escola francesa de la teo
ria de la regulació, propostes que convindria discutir a fo ns. 

4. Bosch i Jou, Júli a: "El secto r industri al a Catalunya", a Monografies 
d 'Indústria, núm. 7, pàg. 15. 1990. 

S. Vegeu Lleonart, Pere: Els atractius industrials de 29 ciutats de Catalunya. 
Banca Catalana. Barcelona, 1980. 
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d'afegir l'autovia fins a Castelldefels, que fou construïda 
antenorment. 

Des del començament les dues primeres autopistes 
van constituir un corredor de potencial localització indus
trial que ampliava, de fet, el radi d'influència locacional de 
Barcelona, afavoria la seva descongestió industrial i per
metia l'aparició d'altres focus industrials' : d'una banda 
dintre de la zona metropolitana, i d'una altra potenciant 
noves àrees més allunyades cap a Tarragona, Reus, Valls, 
Montblanc o Lleida, en direcció sud, o Girona, vers el 
nord, al llarg dels corredors que formen les autopistes. 

El rellançament dels importants fluxos econòmics 
amb Sabadell i Terrassa féu palesa la necessitat d 'articu
lar una nova via de més capacitat que obviés els impor
tants colls d 'ampolla que provocava el pas per l'interior 
de les poblacions, típic dels traçats antics. En aquest cas 
una situació que venia donada històricament serviria per 
a reforçar un nou desenvolupament, i així és com l'auto
pista Sabadell-Terrassa referma la vinculació industrial de 
Barcelona amb aquests importants centres d'antiga tra
dició fabril. Al mateix temps, el seu traçat realitzarà dues 
altres funcions: d'una banda, el seu recorregut fins a 
Cerdanyola del Vallès constitueix un tram del tercer cin
turó de Barcelona, i d'una altra, obre la via cap a l' interior 
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de Catalunya per Manresa -fins on posteriorment es 
prolonga el traçat de l'autopista- i potencialment amb 
França-Toulouse pel túnel del Cadí i Puigcerdà. 

Restava per tancar el tercer cinturó. En aquesta direc
ció va tenir especial significació com a articulador del 
territori metropolità la construcció del tram de l'auto
pista A-7 que, obviant el pas per Barcelona, enllaçava, 
seguint el corredor del Vallès, l'autopista cap a França per 
Girona amb l'autopista vers Tarragona i la resta 
d'Espanya en totes direccions. En unir Montmeló amb el 
Papiol, segueix un traçat inèdit fins aquell moment, que 
fa possible la rearticulació d'aquesta zona, així com tan
car el tercer cinturó mercès al seu encreuament, a l'altu
ra de Cerdanyola del Vallès, amb l'autopista de Sabadell
Terrassa. L'originalitat del traçat de l'enllaç de l'autopista 
A-7 era que obria un territori de difícil accessibilitat fins 
aleshores. El recorregut pel corredor del Vallès --corredor 
que havia estat travessat en sentit transversal, però no 
longitudinalment- completarà l'accessibilitat a una part 
del territori metropolità tot aportant una important 
reserva d'espai agrícola, amb evidents potencialitats de 
localització productiva -industrial i de serveis- i resi
dencial, integrades respecte de Barcelona. 

Es consolidava així la primera corona, però al mateix 
temps es facilitava la potenciació de la segona corona6• Ja 
en els anys vuitanta, la intervenció de la Generalitat, 
sobretot les seves actuacions en la direcció de l'antic eix 
industrial de Catalunya seguint el curs del riu Llobregat, 
afavorirà l'expansió sobre la segona corona metropolita
na. Primer amb l'obertura del túnel del Cadí, que per 
Berga enllaça Barcelona amb Puigcerdà, i després amb la 
construcció, en aquest mateix trajecte, de la prolongació 
de l'autopista de Terrassa a Manresa. 

Paral-lelament, aquesta àrea d'enllaç natural es va 
veure reforçada per la construcció d'un eix ferroviari de 
transport de mercaderies que evita, de la mateixa mane
ra, el pas de trens de càrrega pel centre de la ciutat; el 
recorregut urbà es reserva, doncs, per a la circulació i 
l'enllaç de viatgers. 

A escala peninsular i europea el començament de la 
xarxa d'autopistes espanyoles va tenir una altra signifi
cació per a Barcelona. D'antuvi, Barcelona esdevé el pol 
articulador de la xarxa d'enllaços entre la Península i 
Europa. En la perspectiva d'Europa, la posició de 
Barcelona es veié privilegiada, ja que via Perpignan es va 
unir amb la xarxa central europea i amb el traçat subpi
rinenc (Toulouse). Respecte de la Península, Barcelona es 
veié privilegiada perquè, de fet, esdevenia alhora el vèrtex 

Nota: 

6. En aquest sentit serà significatiu que en la part superior el seu traçat coincideix 
amb els límits de la Corporació Metropolitana de Barcelona, de la qual trac
tarem més endavant. 

de l'eix mediterrani, l'enllaç amb el centre de la Península 
i el punt d'unió dels eixos del corredor Lleida-Zaragoza
Pamplona-País Vasco. És de suposar que aquest avan
tatge de localització de Barcelona es mantindrà en el 
futur, almenys fins que es potenciï l'eix atlàntic francès. 
Encara que sigui només de manera marginal, des d'un 
punt de vista econòmic un aspecte que s'ha d'esmentar és 
el paper del port respecte de la ciutat. 

Malgrat que el de Barcelona és un dels grans ports de 
la Mediterrània, sempre s'ha afirmat que Barcelona viu 
d'esquena a la mar. Una interpretació d'aquest fenomen 
es trobaria en el fet que Barcelona no viu del port, ja 
que es tracta fonamentalment d'un port d'importació. 
Del volum de càrrega del port, al voltant del 70% corres
pon a mercaderies desembarcades, i només el 30% a les 
embarcades. Això s'explica perquè la indústria barcelo
nina, com la resta de la catalana, no disposa de primeres 
matèries, les quals han d'ésser importades en gran part, 
mentre que produeix articles manufacturats sobretot per 
al mercat espanyol i, en segon terme per a l'exportació; 
per tant, el port no és essencialment un punt d'exporta
ció dels productes d'una regió, sinó que importa el que la 
regió necessita. Es pot dir que Barcelona és una ciutat 
amb port, però no una ciutat portuària en el sentit clàs
sic, ja que la ciutat no viu del port. La morfologia urba
na reflecteix clarament aquesta situació. 

Reforçament de les estructures pre-existents 
a nivell territorial 

No podem oblidar que tota expansió s'efectua sobre 
un espai pre-existent que es vol remodelar refuncionalit
zant-lo. La forma social prèvia de l'espai és un factor que 
s'ha de tenir en compte a fi d'entendre la nova formulació. 

És cert que moltes vegades es tracta d'una substitu
ció o refuncionalització sense vinculacions amb el passat, 
però també és cert que la majoria de vegades el que passa 
és que es reforcen tendències ja arrelades, o que aquestes 
influeixen en les noves funcionalitzacions. No hem 
d'oblidar el paper "conservador" dels espais socials pro
duïts en quant actuacions físiques, articulacions socials, 
i com a inversions prèvies de capital a capitalitzar. 

Així veiem que les localitzacions industrials amb més 
impacte aprofiten zones industrials clàssiques, i que els 
serveis o les instal-lacions industrials de més qualificació 
tecnològica procuren beneficiar-se d'àrees de més quali
tat medioambiental. 

En el cas de Barcelona, l'existència prèvia de grans 
centres fabrils com Sabadell (186 000 habitants) i Terrassa 
(156 000 habitants), així com d'un important teixit indus
trial a Rubí (46 000 habitants), Cerdanyola del Vallès 
(54 000 habitants), Ripollet (26 000 habitants) o Barberà 
del Vallès (30 000 habitants), ha representat una tendèn
cia funcional d'atracció de la nova dinàmica de localitza
ció productiva industrial. 
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Mapa 3: Barcelona 

En aquest sentit, la funció industrial de Sabadell i 
Terrassa s'ha vist reforçada com a enclavaments d'atrac
ció de relocalització o de noves indústries barcelonines 
al llarg dels anys vuitanta. Així, a les dinàmiques empre
sarials pròpies de la zona s'afegiran els efectes de les 
empreses que des de Barcelona busquen sòl industrial 
idoni. 

La importància dels orígens dels espais ja construïts 
és palesa també en aquells punts de l'àrea que havien 
estat ocupats com a segona residència o com a residència 
primària de la burgesia i de la classe mitjana. El traçat de 
la línia privada de transport de passatgers Ferrocarrils de 
Catalunya com a ferrocarril metropolità -que enllaça 
Barcelona amb el Vallès mitjançant un túnel per sota del 
Tibidabo- havia anat configurant al llarg del segle una 
àrea residencial primària i secundària amb enclavaments 
importants com Sant Cugat del Vallès-Valldoreix (amb 
un dels pocs camps de golf de Catalunya), Bellaterra o les 
Fonts. A partir d'aquesta base es desenvolupa un procés 
posterior que evoluciona en dos sentits: com a àrea pro
ductiva terciària o d'alta tecnologia i com a transforma
ció en àrea residencial primària. En efecte, en els anys sei
xanta els encontorns de Sant Cugat del Vallès comencen 
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a desenvolupar les seves possibilitats com a enclavament 
d'activitats terciàries. La construcció de les oficines cen
trals de la important companyia d'assegurances La 
Catalana-Occidente, o la construcció d'un complex edu
catiu de l'Opus Dd, són les primeres realitzacions que 
s'hi van fer, seguides pel campus de la nova Universitat 
Autònoma de Barcelona, que fou creada a les darreries 
dels anys seixanta. 

Aquesta tendència també va haver d'esperar fins als 
anys vuitanta per a revifar-se. D 'una banda, la revifalla es 
produí amb actuacions com la construcció dels estudis de 
Radiotelevisió Espanyola a Barcelona, de l'Escola d'Alt 
Rendiment Esportiu, de l'Hospital General de Ca
talunya, del centre comercial Baricentro o del Circuit de 
Catalunya per a competicions automobilístiques i moto
ciclistes de categoria mundial (que s'ha d'inaugurar el 
1991), instal·lacions totes situades al llarg del recorregut 
del tram d'enllaç de l'autopista A-7. · 

Nota: 

7. El col·legi Vilaró, per al qual es va construir un baixador a la línia, l'estació de 
SantJoan. 
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D'altra banda, també contribuïren a la revifalla les 
circumstàncies sòcio-ambientals que fan idònia aquesta 
zona per tal de crear-hi el Parc Tecnològic del Vallès8 i 
obrir el camí a una potencial especialització en 
instal ·lacions d'alta tecnologia: Centre Nacional de 
Microelectrònica i Laboratori General d'Assaigs i In
vestigació de la Generalitat de Catalunya -en relació amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona-, Hewlett
Packard, Sanyo, etc. , mentre que per part de la 
Generalitat es promou un parc d'activitats econòmiques. 

Reforçant l'especialització anterior, es produeix 
també una constant-i progressiva ocupació residencial 
primària que ara atreu sectors de la classe mitjana, exe
cutius i professionals de Barcelona. Un procés residencial 
semblant s'ha produït al llarg de la costa, cap al nord a 
tota la comarca del Maresme, i en menor grau vers el 
sud, especialment a Castelldefels-platja. 

L'accessibilitat a aquesta zona central del Vallès es 
veurà incrementada el1991 amb l'obertura del túnel de 
Vallvidrera per al tràfic automobilístic, amb un traçat 
paral·lel al del ferrocarril. 

Nova dinàmica territorial: canvi estructural? 
Sobre la base de l'estructura territorial que ve donada 

per la història, l'especialització de l'evolució, i el desenvo
lupament de l'entorn metropolità com a expansió des de 
Barcelona, han seguit una dinàmica de relocalització 
d'empreses ja existents, o de creació de noves entitats. Al 
costat de la iniciativa nacional assoleix una importància 
creixent la capacitat d'atracció de capitals productius 
estrangers cap a Barcelona (el 24% del total de capital 
estranger invertit a Espanya el1988, i el 33% de l'indus
trial, principalment en societats ja existents; pel que fa a la 
inversió japonesa a Espanya, Barcelona en va rebre el 
90% )9

• En tots dos casos el territori metropolità ofereix les 
possibilitats i potencialitats per a una idònia localització 
aprofitant economies d'aglomeració articulades a l'entorn 
metropolità i d'oportunitats de localització de Barcelona 
respecte d'Espanya, d'Europa i de la Mediterrània. 

Podem dibuixar la nova dinàmica territorial com un 
procés d' expansió que troba ja configurats uns espais 
funcionals, els quals es veuran reforçats per aquest pro
cés. És en aquest sentit que s'afirma que no es dóna un 
canvi estructural en l'articulació del territori, sinó que es 
tracta del reforçament de l'estructura ja existent. L'únic 
canvi estructural seria el que comporta la construcció de 
l'autopista d'enllaç A-7, encara que, com ja hem vist, en 
el fons servirà per a reforçar la tendència terciàrio-resi
dencial de la zona central oposada a Barcelona darrera 
Collserola, fet que no significa per ell -mateix una essen
cial transformació estructural. 

Tot el que hem dit fins ara fa evident que, en l'actua
litat, quan parlem de Barcelona, hem de pensar, de fet, en 
el conjunt metropolità. Encara que a hores d'ara aquest 

conjunt no forma cap unitat administrativa, va quedar 
configurat en potència quan l'ambient metropolitzador 
era més favorable. Al contrari del que s'esdevingué en 
altres moments històrics durant el segle XIX, no es va 
seguir el model de les annexions municipals per tal d'arti
cular administrativament el conjunt metropolità. L'any 
1974 es va optar per la creació de la Corporació Metro
politana de Barcelona (CMB) com a entitat d'adminis
tració local que seria "òrgan específic per a impulsar, 
coordinar, gestionar, vigilar i executar la planificació 
urbanística i la prestació de serveis -d'interès rellevant 
per al conjunt de la zona metropolitana" 10, la qual com
prenia 27 municipis. En realitat, es tracta d'un territori 
"urbà", ja que el fet metropolità, en el sentit més estric
te, abraçaria la segona corona, i la CMB equivaldria apro
ximadament al que hem denominat primera corona. Amb 
una extensió de 470 km2, representa 1'1,5% del territori 
català, però conté la meitat de la població de Catalunya 
(Barcelona, 1,7 milions d'habitants; CMB, 3,1 milions), 
en un radi d'uns 1 O km al voltant de Barcelona. 

Malgrat que la Generalitat va dissoldre la unitat ins
titucional territorial CMB 11 -que fou substituïda per una 
sèrie de comissions intermunicipals a la mateixa escala 
encarregades d'actuacions específiques: aigua, saneja
ment, residus, transport, etc.-, de fet manté la seva cohe
sió per mitjà de la institució Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

En una primera delimitació sòcio-administrativa, 
l'entorn metropolità barceloní se'ns mostra configurat 
per dues corones al voltant de la ciutat: la primera podria 
assimilar-se a la CMB, i la segona es conformaria sobre la 
base de l'antiga Àrea Metropolitana definida en l'antic 
Pla Director de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Si prenem com a indicador, a fi d'establir l'àrea 
d'influència de Barcelona, la mobilitat diària de la força 
de treball-el que s'anomena moviments pendulars entre 
el lloc de residència i el lloc de treball-, veurem que la pri
mera corona és àmpliament ultrapassada12

• Considerant 
els municipis en els quals més del 15% de la població 
activa treballa a Barcelona ciutat (mapa 4, taula 1), es 
comprova la forta atracció de Barcelona sobre aquest 
entorn, causa d'importants moviments diaris de població. 
Segons aquest indicador, el nombre de municipis incor-

Notes: 

8_ De fet, el PTV respon a una primera iniciativa inicial del Consorci de la 
Zona Franca, encara que hi intervenen d'altres i_nstitucions, i es construeix en 
terrenys que el Consorci havia comprat amb anterioritat com a previsió de 
l'expansió de les seves activitats, davant la impossibilitat de créixer en els 
terrenys de la Zona Franca de Barcelona. 

9_ "Característiques de la inversió estrangera a Catalunya", a Nota d'Economia, 
núm. 34, pàgs. 7-9. 1989; "Cataluña, en el ecuador del cambio", a España 
Económica, núm_ 371 0 (extra), pàgs. 44-46. 1989. 
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1 a Corona: Inclou el mercat de treball exclusiu de Barcelona 
i els submercats metropolitans interns 

2a Corona: Inclou el mercat de treball indirecte de Barcelona 
format pels mercats regional-metropolitans 

3a Corona: Inclou els mercats no metropolitans 

Mapa 4: Mobilitat per treball a la regió metropo litana de Barcelona 

porats a la primera corona s'amplia a 52 dins d'un radi 
d'uns 15 km, mentre que la segona corona, definida per 
una mobilitat superior alS% de la força de treball ocu
pada al municipi, abraça un radi de més de 30 km i con
figura el que podria denominar-se regió metropolitana, 
amb una superfície d'uns 2 500 km2 • 

De fet, la mobilitat global de la força de treball se 
situa en el 26% de la població activa que treballa a 
Barcelona (és a dir, més de 160 000 dels 626 000 llocs de 
treball que hi ha a la ciutat), la qual aflueix diàriament a la 
ciutat, mentre que d'aquesta surten cada dia més de 60 000 
persones cap a la seva àrea econòmica: 43 000 en direcció 
a la primera corona, i més de 20 000 vers la segona. 

De la taula 1 es pot extreure, com a primera con
clusió important, la forta centralització de l'activitat 
econòmica en el municipi de Ba'rcelona. Aproxi
madament, el 30% de la població ocupada de Catalunya 

Notes: 

10. Article primer del Decret/Llei de 24 d'agost de 1974, de constitució de la 
Corporació Metropolitana de Barcelona. 

Il. De fet, es tractava d'una mostra de la lluita pel poder a Catalunya. S'hi 
enfrontà "mitja" Catalun ya contra l'altra "meitat", ja que, com hem vist, 
l'Ajuntament de Barcelona, en controlar la CMB, aglutinava la meitat de la 
població catalana, encara que no la meitat del territori . 

12. Esteban Q uintana, Manuel: "Distribució geogràfica de la mobilitat per treball 
a la regió metropolitana de Barcelona. Anàlisi dels mercats de t reball ", a 
Revista Econòmica de Catalunya, núm. 10, pàgs. 98-108. 1989. 
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MAR MEDITERRÀNIA 

o 10 20km 

(Font: Manuel Esteban Q uintana. 1989) 

viu a Barcelona; més de la meitat de la població activa 
catalana resideix en el conjunt de Barcelona més la pri
mera corona, i la xifra supera el 65% si s'hi afegeix la 
segona corona. Això significa que només un terç de la 
població ocupada es distribueix per la resta del territo
ri català. 

És palesa la importància de la intensitat d'articulació 
de Barcelona sobre el territori metropolità. Cal destacar 
que els fluxos diaris s'adapten als grans eixos de circula
ció ja esmentats. És a dir, veiem, un cop més, que l'acti
vitat productiva segueix un procés d'adaptació i readap
tació per etapes de les estructures pre-existents . En 
principi les assumeix, a continuació les reforça, i l'amplia
ció de les actuacions comporta l'aparició de nous pro
cessos que incideixen en la situació prèvia i l'amplien. Les 
noves infrastructures exerceixen al seu torn una nova 
atracció territorial, que absorbeix part de les noves rea
litzacions. L'etapa d'expansió econòmica d'aquests anys 
no ha fet més que aprofitar, crear i potenciar tot l'espai 
accessible de l'entorn metropolità, resituant les noves 
instal·lacions d'una part important del teixit industrial 
barceloní i servint d' àmbit d'atracció de noves inver
sions, amb el consegüent increment de l'espai productiu, 
al llarg de la xarxa ampliada de comunicacions i trans
ports, incidint d'una manera important en l'àrea i 
reforçant i articulant un clar entorn metropolità. 

Per consegüent, cal destacar dos fets: una concentra
ció territorial de l'activitat econòmica, que en termes 
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Subàrees Població ocupada 

(a) %/Cat 

I Barcelona 522393 28.9 
2 Besòs 103229 5,7 
3 Maresme 15 541 0,9 
4 DeltaSud 27986 1,5 
5 Delta Nord 173 375 9,6 
6 Vall Baixa 17 561 1,0 
7 Vallès 55411 3,1 

Primera corona 915496 50,6 

8 Vilanova i la Geltrú 20 711 1,1 
9 Begues 654 

I O Martorell 20946 1,2 
11 Terrassa 44262 2,4 
12 Sabadell 66755 3,7 
13 Riera de Caldes 15 802 0,9 
14 Granollers 31130 1,7 
15 Mollet del Vallès 23 745 1,3 
16 Cardedeu 5389 0,3 
17 Mataró 44 789 2,5 

Segona corona 274183 15,2 

18 Vilafranca del Penedès 14157 0,8 
19 Sant Sadurní d 'Anoia 5 533 0,3 
20 Castellterçol 810 
21 Aiguafreda 755 
22 SantCeloni 6411 0,4 
23 Tordera 16 601 0,9 

Tercera corona 44267 2,4 

I 233 946 68,2 

24 Resta Catalunya 574 046 31,8 

Total Catalunya 1807992 100 

Barcelona 

Llocs de treball 626635 
Població ocupada 522393 

Taula 1: Mobilitat de la força de treball en relació a Barcelo na (1986) 

absoluts suma una població ocupada de l'ordre 
d'1 189 679 persones (l'any 1986), i la gran mobilitat 
intermunicipal diària de la força de treball (cal tenir en 
compte que la taula 1 reflecteix els moviments en relació 
amb Barcelona ciutat, però no entre altres municipis din
tre de l'àrea, els quals també són importants). 

Revifalla de Barcelona 
En els anys vuitanta, després d'haver-se arribat al 

punt més baix de crisi econòmica, s'inicia un procés de 
revifalla econòmica que Barcelona aprofitarà per entrar 
en una etapa d'expansió i creixement econòmic impor
tant. Aquest procés té diversos factors de dinamització. 
En primer lloc, la pròpia revifalla de l'economia mundial 
en general, i de l'espanyola en particular. Però això no és 
prou per a explicar tota la dinàmica. Hi ha dos fets més 

Destinació a Barcelona Procedent de Barcelona 

(b) (b/ a) (e) (e/ a) 

44 784 43,4 8 802 8,5 
4448 28,6 577 3,7 
6388 22,8 1542 5,5 

70784 40,8 23 383 13,5 
3160 18,0 1215 6,9 

14346 25,9 7358 13,3 

143 910 15,7 428n 4,7 

1 153 5,6 548 2,6 
119 18,2 23 3,5 

I 483 7,1 2 794 13,3 
2314 5,2 1305 2,9 
4905 7,3 3 931 5,9 
2399 15,2 1 559 9,9 
1948 6,3 1 918 6,2 
2156 9,1 4249 17,9 

462 8,6 153 2,8 
2271 5,1 974 2,2 

19 210 7,0 17 454 6,4 

287 2,0 289 2,0 
143 2,6 85 1,5 
73 9,0 2 0,2 
32 4,2 17 2,3 

285 4,4 178 2,8 
392 2,4 271 1,6 

1212 2,7 842 1,9 

164 332 13,3 61 173 5,0 

164 332 26,2 
61 173 11,7 

(Font: Elaboració de l'autor a partir de Manuel Esteban Quintana) 

que poden esmentar-se a fi d'explicar millor el procés. El 
primer és la integració d 'Espany a en la Comunitat 
Econòmica Europea, que té un significat territorialitza
dor molt important, de tal manera que Barcelona, que en 
certa mesura fins aquell moment es trobava a la perifèria 
espanyola, passa a una posició estratègica-territorial més 
favorable, ja que se situa com a punt d'enllaç entre la 
Península i la gran àrea formada per la Comunitat 
Econòmica Europea. És a dir, passa a ocupar una posició 
estratègica-territorial favorable ja que per ella es veuen 
obligats a canalitzar-se gran part dels fluxos entre Europa 
i la Península, el que li atorga avantatges de localització. 
El segon fet és la consecució de la designació de ciutat 
olímpica per al 1992. 

Sota aquestes dinàmiques, el renovellament intern 
de Barcelona d'una banda, i la renovació de les activitats 
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productives d'una altra, representaran un canvi important 
en la localització de l'activitat industrial. El nucli urbà 
perd paulatinament els espais industrials -conserva, no 
obstant, la gran àrea de la Zona Franca, així com impor
tants enclavaments, sobretot a la zona del .Poble Nou
Sant Andreu-, els quals es refuncionalitzen a poc a poc 
vers activitats residencials o de serveis -especialment 
col·lectius-. Però Barcelona no deixa d'ésser una ciutat 
industrial des del punt de vista de la funció direccional. 
En el marc de la divisió espacial de la producció se sepa
ra l'activitat productiva directa, la que entenem com a 
estrictament de fabricació, de la direccional o de serveis 
dins de la mateixa empresa, que en la majoria dels casos 
roman en el nucli urbà barceloní, mentre que la branca de 
fabricació industrial cerca noves localitzacions en el perí
metre industrial recentment creat. Perímetre no imagi
nari, sinó perfectament definit en el territori seguint els 
grans eixos que la xarxa d'autopistes ha dibuixat, amb 
l'excepció de l'autopista del Maresme, reservada a servir 
d'enllaç amb la nova àrea de residència primària. 

Barcelona, seguint el model clàssic, conserva la direc
ció del procés productiu, mentre que desplaça el sector 
industrial a localitzacions més adients, dins la regió metro
politana, en relació amb l'existència de sòl industrial, el 
preu que assoleix i la capacitat d'expansió que ofereix. 

També es dóna el cas que en aquest perímetre es 
localitzi el procés complet, incloent-hi el centre direc
cional. Sigui com sigui, es treu profit de les possibilitats 
de la divisió tècnica del treball i de la producció dins 
l'empresa, que permet dividir el procés en subunitats a fi 
d'efectuar després una localització diferencial de les dis
tintes unitats productives resultants. I és que si és facti
ble dividir un procés en el temps, també podrà ésser divi
dit en l'espai, factor que serà àmpliament aprofitat en 
aquesta situació. 

Pel que fa a l'espai exterior, Barcelona i Catalunya en 
general assoleixen una posició estratègica important. 

Mentre s'avança cap a una normativa i una legislació 
comunes, davant la previsible desaparició progressiva de 
les diferents menes de frontera i l'entrada en vigor de 
l'Acta Única l'any 1992, encara resta un espai de temps en 
què cada Estat manté les seves prerrogatives i unes pos
sibilitats de maniobra, i durant el qual, per tant, pot 
actuar en el sentit de situar-se en la millor posició possi
ble a l'espera que arribi aquell moment. 

En aquestes circumstàncies, la situació estratègica de 
Barcelona a Espanya enfront d'Europa assoleix una 
rellevància més gran i augmenta el seu protagonisme. 
Això és aprofitat per les institucions polítiques catalanes 
-Generalitat i Ajuntament de Barcelona- per tal de 
reforçar, fent-la conèixer, aquesta posició geostratègica 
favorable a la penetració del capital estranger exterior a la 
Comunitat Econòmica Europea, en el sentit de treure 
profit d'aquests moments finals a fi i efecte de situar-se en 
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una posició falaguera dins el territori de la Comunitat 
Econòmica Europea13• Les dues institucions fan esforços 
per atreure la localització d'unitats productives d'empre
ses multinacionals exteriors a la Comunitat, sense oblidar 
les empreses procedents de països comunitaris interessa
des a expansionar-se dintre de l'àmbit de la Comunitat. 
Barcelona i Catalunya s'ofereixen com a base territorial 
idònia per a la localització d'empreses, amb especial 
interès per les japoneses (ja hem esmentat que el90% de 
les inversions japoneses a Espanya es concentren a 
Catalunya), les nord-americanes i les de l'Europa no 
comunitària, les quals són estimulades a triar aquest terri
tori com a lloc ideal per a la seva penetració en la 
Comunitat Econòmica Europea. 

Aquesta dinàmica expansiva de Barcelona i de 
Catalunya des dels diferents àmbits institucionals recol
za en la projecció internacional de l'àrea com a pol dinà
mic europeu. Així es poden interpretar també els projec
tes de lobbies que cada institució ha engegat: la Generalitat 
mitjançant l'aliança de Catalunya amb Baden
Württemberg, Rhone-Alpes i Lombardia, que s'auto
proposen com els quatre motors d'Europa, i l'Ajuntament 
mitjançant accions com la de promoure la constitució 
d 'un lobby de ciutats per a la defensa d'interessos 
comuns14

• S'assumeix la idea de competitivitat a escala 
europea i internacional, però no hem d'oblidar que quan 
es promociona Catalunya es promociona Barcelona, al 
mateix temps que es treu profit de la capacitat de con
currència de Barcelona com a ciutat internacional. Així 
mateix, quan es promociona Barcelona, la Ciutat Comtal 
compta amb el conjunt del territori català, per exemple, 
com a àrea metropolitana i com a espai d'oci. 

Tot això ve acompanyat pel segon aspecte, que 
reforçarà el protagonisme de Barcelona en el context 
mundial i la donarà a conèixer com a urbs important i 
com a localització idònia d'una gran diversitat d'activi
tats: la designació com a seu dels Jocs Olímpics del1992. 

De fet, cal interpretar la consecució d'aquesta desig
nació com una mostra de començament de revifalla a 
partir de la pròpia capacitat endògena de Barcelona. Són 
les instàncies político-administratives de Barcelona les 
que, des de la fi dels anys setanta i, sobretot, amb la 
reinstauració dels ajuntaments democràtics, tenen 
l'impuls de ressorgiment per tal de dinamitzar la ciutat i 

Notes: 

13. En una entrevista, ] in Ku Kang, president de la multinacio nal Samsung, 
declarà, amb motiu de la inaugu ració d'una planta a Palau de Plegamans 
(Vallès O ccidental): "La millor manera de trencar les barreres del mercat 
europeu és penetrar-hi des de dins, i aquest és el nostre sistema", a El País, 13 
de juny de 1990. 

14. Formen el lobby Barcelona, Zaragoza, València, Palma de Mallorca, Toulouse 
i Montpellier. El País, 13 de setembre de 1990. 

15. De fet, a les darreries dels anys setanta, en parlar de la situació de decandiment 
de Barcelona, se la comparava metafòricament amb l'enfonsament del Titànic. 
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cerquen un mecanisme de gran impacte que serveixi de 
revulsiu 15• Haver tingut la idea, lluitar per fer-la realitat i 
aconseguir l'organització dels Jocs Olímpics és un reflex 
de la capacitat i la potencialitat latents a la ciutat, que no 
es resigna a perdre protagonisme en l'àmbit espanyol. 
Alhora que es veu amb claredat la importància d'acon
seguir incorporar-se a la xarxa europea i mundial de ciu
tats que està sorgint del nou sistema d'articulació a esca
la mundial propiciat pel desenvolupament i l'aplicació de 
les noves tecnologies. Es pot interpretar que en l'ambició 
inicial d'aquest procés es partia de la hipòtesi que el futur 
passava per les grans ciutats, és a dir, la ciutat articula un 
territori regional a través del qual l'integra i s'integra en 
l'espai mundial. En aquesta hipòtesi, a Barcelona es buscà 
un revulsiu que permetés de traçar un camí que materia
litzés la seva integració en aquella xarxa, ja que a fi d'asso
lir-lo calia renovar la infrastructura tecnològica i urba
nística per tal d'actuar eficaçment com a centre 
direccional d'un territori significatiu, almenys a escala 
europea. Primer de tot, havia de quedar clar que posseïa 
prou iniciativa i capacitat per a guanyar-se aquell lloc. 
Aconseguit l'objectiu inicial, que era la designació com a 
seu dels Jocs Olímpics, es podrà dinamitzar el procés i 
disposar dels recursos per a realitzar la remodelació urba
nística i tecnològica necessària a fi de poder competir 
per un lloc a la xarxa mundial de ciutats. 

La suma de tots aquests factors obre una important 
etapa que ha de cobrir tres objectius de territorialització: 
el desenvolupament intern de la pròpia ciutat, la millora 
de l'articulació respecte de l'espai regional i la integració 
en l'espai europeu i mundial. 

Per a la consecució del primer objectiu podrà apro
fitar-se dels espais interiors que han esdevingut obsolets 
per a la funció industrial, a la zona del Poble Nou, per als 
quals des dels anys setanta es buscava una fórmula de 
refuncionalització16

• Una altra de les àrees, la de la Vall 
d'Hebron, s'ofereix com a espai lliure d'actuacions urba
nístiques prèvies, fet que és el resultat de les lluites veïnals 
de mitjans dels anys setanta en reivindicació de serveis 
enfront de l'especulació urbanística. El segon objectiu 
passa per acabar les xarxes de comunicacions terrestres i 
la producció d'espai adequada. I el tercer es basa en la 
consecució d'un prestigi a escala mundial i la creació de 
les infrastructures de telecomunicacions i enllaços que les 
noves tecnologies imposen. 

Estructura de l'activitat econòmica i industrial 
En aquest punt pot resultar interessant plantejar-se 

quines són les característiques estructurals de les activi
tats econòmiques barcelonines, i en especial de l'activitat 
industrial, i les seves implicacíons territorials. 

La industrialització de Barcelona, que s'havia basat 
sobretot en el sector tèxtil i la metal-lúrgia, evolucionà 
fins arribar a la dècada dels anys setanta, quan s'havia 

produït una important transformació de l'activitat indus
trial; el sector tèxtil havia perdut la primacia i entrà en 
una profunda crisi estructural, i en aquells moments el 
sector d'activitat econòmica més implantat a la regió 
metropolitana de Barcelona era el metal-lúrgic, que passà 
a ocupar el lloc predominant, alhora que es registrava un 
gran creixement dels sectors químic, farmacèutic, de la 
goma, de la construcció i de les arts gràfiques, així com 
dels de la fusta i l'alimentació. 

Durant els anys setanta, la situació de crisi que expe
rimentà l'economia mundial en general, i les àrees indus
trials en particular, afectà profundament l'economia cata
lana i barcelonina. En la recerca de sortides a aquesta 
crisi, el govern espanyol, esperonat pels seus efectes sobre 
un sistema industrial inadequat i necessitat de dràstiques 
actuacions de reestructuració, va optar des del punt de 
vista territorial per la solució més fàcil a curt termini en 
aplicar una política basada en la reindustrialització; pos
siblement només es podia fer això en aquells moments, al 
començament dels anys vuitanta, davant les altíssimes 
taxes de desocupació a les zones industrials. 

La figura política-territorial escollida fou la Zona 
d'Urgent Reindustrialització (ZUR), que permetia apro
fitar les condicions humanes, socials, tècniques i infras
tructurals ja existents, en les quals recolzaria la reindus
trialització. Barcelona i el seu entorn es van veure 
afavorides per aquest model, i les ZUR han estat un dels 
mitjans a través dels quals s'ha portat a terme el procés de 
reindustrialització. 

L'anàlisi de les vicissituds de les ZUR a l'entorn de 
Barcelona té gran interès, pel que significa quant a les 
tendències de la nova industrialització de l'àrea. 

Un reflex ben palès de la influència de la localitza
ció industrial al voltant de Barcelona és la clàssica deno
minació de cinturó industrial de Barcelona donada als 
municipis que configuren l'entorn barceloní. Aquesta 
denominació, per exemple, ha servit per a delimitar 
l'àrea de reindustrialització mitjançant les ZUR, preci
sament amb un pla que rebé la denominació de Pla de 
Reindustrialització del Cinturó Industrial de Barcelona, 
i es correspon amb la figura institucional de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona en què ha derivat la CMB. 

Notes: 

16. La remodelació de l'àrea industrial del Poble Nou fou motiu d'importants 
moviments urbans al començament de la dècada dels setanta amb motiu dels 
intents de remodelació especulativa al voltant del Pla de la Ribera. Vegeu al 
respecte: Clavera, Joan: "Una forma local de capitalisme monopolista: el 
desmantellament de la indústria situada a la zona litoral de Barcelona", a 
Artal, et al.: Economia crítica: una perspectiva catalana , pàgs. 251-265. 
Edicions 62. Barcelona, 1973. 

17. El pes de la participació de capital estranger es manté en les mateixes pro
porcions que per a les grans empreses, com veurem més endavant en analit
zar la taula 2. 

18. Guinjoan, Modest i Hernandez, Joan Miquel: "Reindustrialització del cinturó 
industrial de Barcelona (1985-1988)", a Notes d'Economia, núm. 34, pàgs. 53-
67. 1989. 
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Analitzar les característiques de les empreses que s'han 
acollit a les ZUR pot significar una bona base per a 
preveure la mena d'industrialització que es pot esperar 
que configuri el nou procés d ' industrialització de 
Barcelona. Aquesta és la hipòtesi que Guinjoan i 
Hermindez han considerat en analitzar els 206 projectes 
aprovats a la ZUR barcelonina. Les tendències que es 
desprenen de la seva anàlisi poden resumir-se en els 
punts següents: 

Des del punt de vista del model d'activitats produc
tives, aquestes se centren en els camps de l'electrònica, la 
informàtica, les arts gràfiques, la indústria auxiliar de 
l'automòbil i les indústries de plàstics i cautxú, és a dir, els 
sectors que se situen en l'àmbit d'una més gran innova
ció tècnica. Aquest procés no ha significat només la rea
daptació d'empreses ja existents, sinó també la creació 
d'un nombre important de noves empreses, ja que aques
tes representen gairebé el 40% dels projectes, fet que 
indica una dinàmica de creixement. Es reflecteix un pes 
molt important del capital estranger, el qual representa el 
43 % de les inversions previstes17• 

Com a comentaris generals, s'apunta que l' interès 
tecnològic dels projectes és proporcional a la dimensió de 
les empreses, a la participació de capital estranger i a la 
vocació exportadora de l'empresa18• 

En resum, la crisi i la reindustrialització significaran 
un canvi important en l'estructura industrial, en ser subs
tituïdes les inversions en els sectors tradicionals per les 
orientades cap a determinats camps amb incorporació 
d'innovació tecnològica en el producte o el procés. 

El canvi en l'estructura industrial ve acompanyat del 
canvi en l'articulació territorial, ja apuntat, en el qual es 
destaca la diversificació de localitzacions dins d'una coro
na de localització productiva industrial més àmplia19• 

Però cal matisar la importància de l'activitat pro
ductiva industrial barcelonina a través del destacat paper 
de les empreses multinacionals, a causa de la funció ambi
valent que pot representar aquesta mena d'empreses en 
una consideració territorial. 

L'empresa multinacional apareix en primera instàn
cia com un ens depredador: s' instaHa en un territori per 
tal d'aprofitar-se d'uns avantatges comparatius de loca-

Notes: 

19. En el que ens afecta com a ocupació de l'espai, es pot assenyalar que pel que 
fa a l'activitat comercial, es produeix un triple procés que canvia els fluxos de 
persones en el territori per aquest concepte. D 'una banda, s'expansiona el sec
tor mercantil del petit comerç de qualitat en els diversos municipis -paraHela
ment a l'elevació del nivell de vida en els darrers anys-, i d'una altra hi ha una 
penetració a tots els municipis de grans cadenes comercials que descentralit
zen el nombre de les seves botigues -molt especialment en els sectors de 
l'alimentació i el vestir-; a més, s'hi van implantar progressivament les grans 
superfícies comercials en àrees periurbanes i, per consegüent, repartides pel 
territo ri metropolità. 
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lització, bé sigui des del punt de vista d'apropiar-se de 
recursos naturals o d'aprofitar uns recursos humans, bé 
per tal d'utilitzar una estructura productiva existent com 
a economia d'aglomeració, bé per tal de gaudir d'uns 
beneficis fiscals-financers que li siguin oferts per la seva 
localització en un territori concret; també, l' empresa 
multinacional pot buscar la localització com a economia 
d'escala si el seu objectiu és la producció per al consum 
del mercat interior. Però, d'altra banda, també hem de 
considerar que les empreses multinacionals poden repre
sentar un factor dinamitzador si s'insereixen en una 
estructura productiva configurada i potent, ja que passen 
a aportar i a engrossir el pes d'aquesta activitat i la quan
titat de les seves relacions, incrementant la magnitud de 
les economies d'aglomeració i la potència total de la zona 
com a àrea productiva, amb la seva consegüent capacitat 
d'influència i d'atracció. És evident que dins d'una 
empresa multinacional, en termes de divisió tècnica del 
procés productiu, s'ha de distingir entre el component 
purament productiu, el component direccional, el com
ponent comercial i el component I+D. El significat real 
de la implantació d'una empresa multinacional s'haurà de 
referir a la fracció del procés productiu que se situa a la 
zona, ja que els seus efectes complementaris seran molt 
diferents segons quina sigui. Així, doncs, pot donar-se la 
localització de: una unitat de fabricació -amb una quali
ficació més o menys baixa dels recursos humans neces
saris-, diverses unitats d'I+D o tota la franja intermèdia 
del procés. D'altra banda, pot tractar-se de la localització 
de centres direccionals regionals, els quals poden ésser: 
d'àmbit regional-continental (per exemple, l'àrea medi
terrània, Europa, el sud d'Europa, etc.), d'àmbit estatal o 
d'àmbit regional o subregional. Des del punt de vista de 
les vendes-mercat, pot tractar-se de localització de cen
tres de distribució de productes fabricats a d'altres zones, 
o d'unitats productives destinades al mercat local-regio
nal (per exemple, producció i distribució de determina
des begudes). 

Si es planteja una política d'atracció per a la localit
zació d'empreses multinacionals, l'estratègia haurà 
d'ésser distinta i adequada a la mena d'activitats que es 
vulguin atreure. Si el que es té interès a atreure són uni
tats productives directes de fabricació, és evident que 
caldrà començar oferint sòl industrial. Si, al contrari, es 
pretén atreure activitats direccionals, les necessitats logís
tiques del territori seran, evidentment, distintes, i això 
mateix passarà segons l'escala en què s'hagi d'actuar. Ja se 
sap que el propi territori ha d'haver estat produït de faisó 
que sigui funcional a l'activitat que s'hi vol establir. 

Què passa en el cas barceloní? Ens trobem davant 
una situació d'estratègia que podríem denominar poli
funcional. Així, tant s'aspira a absorbir unitats producti
ves directes com es fan esforços per tal d'atreure centres 
direccionals. Es tracta d'una doble dinàmica que desen-
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volupen les dues institucions que de forma directa actuen 
sobre Barcelona i el seu entorn . D'una banda, la 
Generalitat sembla molt interessada a atreure unitats 
productives multinacionals, i en aquest sentit actua pro
duint sòl industrial, oferint incentius i realitzant infras
tructures. Però des de l'àmbit municipal és més evident 
una estratègia d 'atracció de centres direccionals. I per 
tal d'aconseguir-ho haurien de donar-se les condicions 
sòcio-territorials adequades. Les necessitats sòcio-terri
torials més evidents d'un centre direccional podrien ésser: 
connexió -amb eficàcia- a la xarxa de comunicacions, 
transports i telecomunicacions a diverses escales: entre la 
unitat direccional i les diferents seus de l'empresa a esca
la mundial; entre la unitat direccional regional i les 
empreses i institucions amb les quals es relaciona direc
tament per a la consecució dels seus objectius específics; 
entre la unitat direccional regional i els centres productius 
directes i les empreses subcontractades, o entre la unitat 
direccional regional i la seva àrea de mercat. 

Des d'un altre punt de vista, cal una infrastructura 
sòcio-territorial perquè l' empresa pugui complir la seva 
funció com a unitat productiva: mercat de treball-quan
titativament i qualitativament-; economia d'aglomera
ció que li permeti desenvolupar totes les seves activitats; 
existència de serveis empresarials, d 'empreses subcon
tracustes, etc. 

La realitat del grau de penetració actual de les empre
ses multinacionals en l'economia barcelonina, com reflec
teix la taula 2, mereix una reflexió. 

Si analitzem quina és l'estructura de poder derivada 
de la propietat econòmica, observem que pràcticament la 
meitat ( 46,7%) de la propietat de les grans empreses (pre
nent com a indicador una facturació superior als 2 600 
milions de pessetes l'any 1988) i, per consegüent, la mei
tat de l'excedent produït, és en mans estrangeres. Es trac
ta de 463 empreses industrials, xifra que representa gai
rebé una tercera part de les grans empreses industrials 
espanyoles. Les dades es refereixen a la província de 
Barcelona, però són significatives de la regió econòmica 
de Barcelona a causa de l'elevat grau de concentració 
que s'hi dóna, tal com hem indicat més amunt. 

Però si considerem el seu poder real en termes del 
capital que controlen indirectament, és a dir, tenint en 
compte la seva capacitat d ' influir sobre el total de les 
empreses en què participen com a accionistes, aquell per
centatge s'eleva al55,8%. Les grans empreses dels sectors 
bàsics en una economia capitalista -material de transport 
i metaJ.lúrgia- i dels que representen la innovació tec
nològica -química, informàtica, cautxú i plàstics- es troben 
absolutament dominades pel capital estranger, ja que la 
seva participació supera el SO% en el capital de les empre
ses que es dediquen a aquestes activitats; i aquesta partici
pació també és important, i amb tendència creixent, en 
sectors estratègics com el de l'alimentació i el del paper i 

arts gràfiques. Un pes que encara és més gran si conside
rem el seu poder indirecte (columna::·'' ) i que en el cas de 
la fabricació de material de transport assoleix pràctica
ment el cent per cent (93,4% ), mentre que en el sector quí
mic és del84,5%, i en el de la informàtica, del79,2% . 

Tot això té una doble significació pràctica. D'una 
banda, manifesta una debilitat del sistema productiu bar
celoní, però d 'una altra, representa una potenciació i una 
capacitat de penetració des d 'aquest territori en direcció 
a territoris circumdants més amplis. De fet, l'efecte final 
real és una potenciació global del sistema productiu bar
celoní i català en la seva competència territorial, però 
amb un control limitat sobre aquesta potència global. El 
que caldria veure és si les forces locals seran capaces 
d ' aprofitar-se d'aquesta potencialitat i inter~elació 
empresarial per tal d'accelerar el desenvolupament autòc
ton i per a projectar-se mitjançant les infrastructures 
aconseguides, com sembla que s'ha esdevingut en algunes 
àrees de nova industrialització del sud-est asiàtic. 

Disponibilitat de sòl productiu 
El creixement productiu de Barcelona, en la mesura 

que recolza en l'activitat industrial, exigeix disposar de 
sòl industrial. Fonamentalment, serà la iniciativa pública la 
que assumirà la producció d'aquesta mena de sòJ2°. Aquest 
objectiu és perseguit per diverses instàncies de 
l'Administració que, de forma independent, actuen sobre 
la zona. La Generalitat de Catalunya creà l'Institut Català 
del Sòl, la funció del qual és promoure la producció de sòl, 
essencialment industrial i residencial. També la majoria 
de municipis estan disposats a oferir sòl industrial, almenys 
com a figura urbanística, encara que no estigui efectiva
ment urbanitzat. Per la seva banda, l'Ajuntament de 
Barcelona, per mitjà del Consorci de la Zona Franca, 
també ha estat interessat a disposar de sòl industriaJ21, però 
ho ha hagut de fer fora dels seus límits, ja que el sòl indus
trial del territori municipal està saturat; per tant, va com
prar terrenys a d'altres municipis per tal de reconvertir-los 
a sòl industrial. Fruit d'aquesta política fou disposar de 
terrenys per a la ubicació del Parc Tecnològic del Vallès en 
el terme municipal de Cerdanyola del Vallès. L'oferta 
pública de sòl industrial urbanitzat que inicià l'antiga 
CMB es va concretar, a més d'aportar el sòl per a localit-

Notes: 

20. Oliveras, Josep: Sue/o industrial y areas de localización industrial incentiva
da en Cataluña. Facultat de Filosofi a i Lletres. Tarragona, 1989. 

21. La preocupació pel sòl industrial ha estat clàssica i ha motivat diversos estu
dis: Localització industrial a la zona metropolitana de Barcelona. Proposta per 
al programa d'actuació 1980-90. CMB. Barcelona; La of erta de zonas indus
tria/es en Cataluña. Consorci de la Zona Franca. Barcelona, 1975. 

22. Situats a les poblacions de l'Hospitalet de Llobregat-Cornellà de Llobregat 
i Molins de Rei-Sant Feliu de Llobregat, i a les àrees del Llobregat occiden
tal (Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels), Barcelonès nord 
(Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montgat i 
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Sector industrial Nombre d'empreses Producció controlada 

Total Participació estrangera directament indirectammt 

Núm. d'empreses majoritària 

Material de transport 
Productes químics 
Informàtica 
Cautxú, plàstics 
Productes metàHics 

i maquinària 
Productes alimentaris, 

begudes i tabac 
Paper i arts gràfiques 
Tèxtils, cuiro i calçat 
Minerals i productes 

no metàHics 
Fusta, suro i mobles 
Construcció i enginyeria 
Productes energètics 
Minerals i metalls 

(a) 

5 
90 
10 
22 

92 

74 
37 
75 

18 
5 

19 
14 
2 

%(a) (b) 

1,1 4 
19,4 64 
2,2 6 
4,8 13 

19,9 50 

16,0 31 
8,0 15 

16,2 22 

3,9 6 
1,1 1 
4,1 3 
3,0 1 
0,4 

(b/ a) (e) (•) (••) 

80,0 4 65,9 93,4 
71,1 61 77,6 84,5 
60,0 6 78,6 79,2 
59,1 13 69,1 69,4 

54,3 44 56,7 65,1 

41,9 30 46,2 55,8 
40,5 14 32,1 45,1 
29,3 15 30,0 40,9 

33,3 6 22,1 23,9 
20,0 1 21,1 21,1 
15,8 3 7,1 8,7 

7,1 1,0 4,0 

Totals 463 100 216 46,7 197 47,8 55,8 

Valor total deia producció (eo milions): 4 487 640 (producció conuolada directament, 2 144 492 miliom; producció conuolada indirectament, 2 503 822 milions) 

• En proporció al tant per cent de panicipació en el capital 

•• Com a conuol sobre el total de la producció de l'empresa 

Taula 2: Empreses, producció i participació del capital estranger a la província de Barcelona (empreses amb factu ració superior a 2 600 milions de pessetes l'any 1988) (Font: Elaboració de 
l 'autor a partir de Fomento de la Producción i informacions de revistes econòmiques i de la premsa) 

zar el Parc Tecnològic del Vallès, en cinc zones denomi
nades Eixos de Promoció Industrial22. En conjunt, un total 
de 81 O hectàrees a partir del període 1983-85, destinades a 
actuacions que fomentin la localització d'activitats. 

L'Institut Català del Sòl, per la seva banda, ha pro
mocionat, o està en el camí de fer-ho, 1 013 hectàrees de 
sòl industrial a Barcelona i les comarques del voltant, 
que configuren aproximadament ambdues corones. En 
aquest cas es destaquen, per la seva implicació tecnolò
gica, dues actuacions a terrenys veïns de l'àrea Sant Cugat 
del Vallès-Rubí. El1985 s'inicà l'actuació denominada de 
Can Graells, sobre una superfície de 43 hectàrees, a fi de 
facilitar la implantació de la multinacional Hewlett
Packard23. L'any següent, i presumiblement buscant efec-

Notes: 

Tiana) i el Vallès Occidental (Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, 
Ripollet i Montcada i Reixac). 

23. En la memòria justificativa del projecte es pot llegir: "En la dècada actual, 
el municipi [de Sant Cugat del Vallès] impulsa una política orientada a 
afavorir la implantació d' indústries de tecnologia punta (electrònica, micro
processadors, etc.) aprofitant la seva privilegiada situació, l'entorn natural i 
la proximitat a instal·lacions universitàries, fet que facilita la investigació 
científica. Aquestes possibilitats han ajudat a l'hora de decidir la ubicació 
de la multinacional Hewlett-Pac kard . Tenint en compte l' interès que 
representa el volum d'inversió d'aquesta empresa, la creació de nous llocs 

R .C.G. n° 15 • juny 199 1 • volum Vl 

tes sinergètics amb l'anterior actuació, es va proposar en 
terrenys veïns la creació d'un "parc d'activitats econò
miques", en aquest cas sobre una superfície d'actuació de 
286 hectàrees24. 

Barcelona, com a espai metropolità, ofereix tota 
mena d'espais productius industrials-direccionals, així 
com de serveis. Per tant, això fa possible no tan sols 
atreure empreses, sinó que siguin empreses multinacio
nals. A més, Barcelona, per les seves circumstàncies, atreu 
la localització de centres direccionals regionals, en un 
intent d ' integrar les empreses multinacionals amb 
l'estructura productiva local. 

Aquí també es juga amb diversos factors, dels quals 
destacarem els que tenen una especial significació geogrà-

de treball i l'interès tecnològic de les seves activitats, l' ICS ha adquirit els 
terrenys i ha gestionat el procés per tal d'aconseguir un espai urbanitzat 
adequat per a aq ues ta indústri a". Institut Català del Sòl: Memòria. 
Actuacions industri<tls. Generalitat de Catalunya. 1988. 

24. "La creació d'un "parc d'activitats econòmiques", que permeti la instal·lació 
d' indústries i empreses relacionades amb la denominada activitat terciària dinà
mica, d' investigació i desenvolupament, enginyeria, serveis professionals, pro
moció comercial i de mercats, reforçament del sistema financer i de contracta
ció, modernització dels processos de producció, bancs de dades, etc. •. Institut 
Català del Sòl: Memòria. Actuacions industrials. Generalitat de Catalunya. 1988. 
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fica i històrica. En aquest sentit són evidents uns avantat
ges de localització lligats al clima, com a zona climàtica 
que ofereix l'oportunitat d'una qualitat de vida que 
d'altres zones més septentrionals no posseeixen; la seva 
posició respecte dels grans eixos de transport continentals 
i intercontinentals -en la xarxa d'autopistes europees i 
en relació amb la resta de la Península- , i la importància 
del seu port com a nexe d'unió amb la Mediterrània, Àsia 
i Amèrica, i potencialment també amb la resta de l'Europa 
marítima. No s'ha d'oblidar que Barcelona ofereix una 
antiga tradició com a centre fabril i com a centre comer
cial internacional, tant pel que fa a la Mediterrània com 
respecte d'Amèrica o de l'Europa del nord. 

Malgrat la dissolució administrativa de la CMB, ens 
adonem que la importància de les infrastructures i la seva 
relació amb l'entorn --que permeten oferir la suma d'espais 
fabrils i direccionals i de serveis- comporten la necessitat 
de considerar Barcelona com un espai metropolità en el 
qual no es pot oblidar l'existència, al costat de la xarxa de 
telecomunicacions (torre de comunicacions, port de tele
comunicacions, tots dos en construcció), de l'aeroport (en 
procés d'ampliació), d'una àmplia xarxa d'autopistes i 
carreteres, del ferrocarril, del port i, per tant, de tota la dis
ponibilitat d'espais complementaris per al desenvolupa
ment de qualsevol activitat productiva o direccional. 

Els Jocs Olímpics i el seu impacte industrial 
Baixant al nivell de concrecions del que sembla la 

més espectacular de les actuacions, l'organització dels 
Jocs Olímpics, no és difícil d'imaginar que un dels objec
tius fonamentals derivats de la seva organització fou la 
possibilitat que s'oferia d' adequar les infrastructures 
urbanes a una funció direccional, i encara més si es té en 
compte el gran esforç d' infrastructura de telecomunica
cions -en quantitat, potència i abast, per a la transmissió 
en temps real a tot el món-, que són condició indispen
sable per a l'èxit d'uns Jocs Olímpics. En aquest sentit 
podríem dir que els Jocs Olímpics representen almenys 
un doble nivell d'intervenció territorial sobre la ciutat. 
Un d'aquests dos nivells és visiblement urbanístic, en el 
qual resulta evident la producció d'infrastructures espor
tives, d 'espai residencial i d ' infrastructures urbanísti
ques de comunicació, però encara que el seu impacte 
paisatgístic és menor, no és menys important l'adequa
ció tecnològica de la ciutat -també funcional a un espai 
direccional-. En aquest sentit, s'ha procurat aconseguir 
que la tecnologia de funcionament de la pròpia ciutat i 
que la tecnologia de connexió entre la ciutat i la resta de 
l'espai mundial, siguin les òptimes i amb prou qualitat 
perquè resti garantida la viabilitat d'una localització 
direccional regional en aquest territori. Es dóna, per 
tant, la complementarietat entre les xarxes de comuni
cacions i les xarxes de transport intraterritorial i inter
territorial. 

L'impacte industrial dels Jocs Olímpics de Barcelona 
pot valorar-se per mitjà de les actuacions que s'hi rela
cionen directament; de les demés obres, sobretot d'infras
tructura, que han estat accelerades amb motiu d'aquest 
esdeveniment, i de projectes complementaris ja existents 
o ja previstos que també han estat accelerats per aquest 
fet (és el cas de les inversions de la Companyia Tele
fònica)25. En concret, es tracta de la construcció de la 
Vila Olímpica i de les instal-lacions esportives com a 
infrastructures directes. 

Les activitats complementàries es concreten en la 
urbanització de les àrees olímpiques, hostaleria, remo
delació ferroviària, remodelació de l'aeroport, cinturons 
de circumval-lació i túnel de Vallvidrera. I des de l'òpti
ca de la infrastructura tecnològica de comunicacions, de 
la torre de comunicacions de Collserola, de les inver
sions de la Companyia Telefònica i dels projectes 
Barcelona Informàtica Telecomunicacions (BIT'92), així 
com d'altres actuacions. Aquestes darreres constituei
xen inversions per a les quals el 1992 és una referència 
important pel que fa a l'execució, però que no es troben 
directament implicades en la celebració dels Jocs, com per 
exemple la construcció del Teatre Nacional de Catalunya 
i de l'Auditori Municipal, o la remodelació del Palau 
Nacional i de la Casa de la Caritat. 

El volum de tot l'impacte econòmic industrial dels 
Jocs Olímpics s'estima en gairebé 400 000 milions de 
pessetes. La incidència sectorial de les inversions directes 
dels agents d'impacte es concreta sobretot en el sector de 
la construcció, que representa el 56,8% , i en els sectors 
electrònic, informàtic i de telecomunicacions, que en 
reben el21,3% . 

Estratègies de futur 
La posició de Barcelona, tant social com territorial, en 

el context europeu de ciutats es podria resumir fent 
esment dels punts forts i els punts febles que, com a lloc 
de localització econòmica, es desprenen d'un estudi de 
Manuel Ludevid en el marc de l'Agència de Desen
volupament del Consorci de la Zona Franca26. Els punts 
forts de Barcelona se centren en el seu potencial econòmic 
i de mercat, els seus habitants, una situació privilegiada i 
la seva tradició industrial i empresarial. En contrapartida, 
els punts febles més destacables se situen en els àmbits de 
les infrastructures (telecomunicacions, transport, sòl 
industrial, proveïment), de la burocràcia, de la insegure
tat jurídica i de la formació (organització d'empreses, for
mació professional, universitat i investigació). 

Notes: 

25. Solà i Solà, Joaquim: "Els Jocs O límpics de Barcelo na: una descripció dels 
grans agents d' impacte industrial i del seu finançament", a Nota d 'Economia, 
núm. 37, pàgs. 77-87. 1990. 

26. Ludevid, Manuel: "Barcelona en el mercat europeu. Punts fo rts i punts febles 
de l'Àrea Econòmica de Barcelona", a Revista Econòmica de Catalunya, núm. 
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De fet, fer front a aquests punts febles constatables 
serà un dels objectius que es reivindicaran en el Pla 
Estratègic de Barcelona. També cal situar en la mateixa 
direcció el gran esforç actual de renovació i potenciació 
infrastructural lligat a l'organització "olímpica" de la 
ciutat. Tampoc no s'ha d'oblidar que l'ensenyament als 
nivells universitari i secundari es troba precisament en un 
moment de canvi, del qual caldria esperar una millor 
adequació a les necessitats socials i econòmiques. 

Amb tot, dintre d'aquesta dinàmica expansionista 
centrada en el 1992 era necessari plantejar-se el futur 
més enllà d'aquest any. Per tant, i a fi de fer front als 
"punts febles", es plantejà una operació per tal d'assen
tar i motivar la societat vers uns grans objectius de futur. 
La formulació d'un Pla Estratègic de Barcelona vol fer 
factible disposar d'un plantejament significatiu basat en 
uns objectius consensuats per la societat civil. Els direc
tors del Pla els resumeixen en: fer de Barcelona una 
metròpoli emprenedora europea; amb incidència sobre 
una macroregió; amb una qualitat de vida moderna i 
equilibrada socialment; que garanteixi la continuïtat de la 
dinàmica econòmica, i que estigui fortament arrelada en 
la cultura mediterrània. 

Això implica: facilitar la transformació del teixit 
industrial barceloní cap a una estructura industrial 
avançada, amb el necessari complement de les activitats 
de serveis, a fi de mantenir i augmentar la seva capacitat 
de creació de riquesa, i garantir l'equilibri social a partir 
d'una qualitat de vida millor; per tant, cal replantejar-se 
formalment la gestió administrativa de la metròpoli. 

Per tal d'assolir aquests objectius, es proposa que 
les grans línies estratègiques del Pla siguin: la reducció 
dels desequilibris socials, la formació i els recursos 
humans, proporcionar serveis avançats a les empreses, 
potenciar Barcelona com a centre cultural, comercial i 
turístic, desenvolupar les infrastructures i els serveis 
públics, i potenciar el desenvolupament industrial27

• 

En aquest sentit, l'objectiu de potenciar el desenvo
lupament industrial com a base econòmica de Barcelona 
mostra clarament que la ciutat té necessitat d'un territo
ri metropolità. D'una banda, s'assumeix plenament un 
procés de terciarització de Barcelona ciutat, però sense 
oblidar la necessitat de potenciar i consolidar la indústria 
com un dels seus actius històrics. Així, es pot assumir 
que Barcelona vol potenciar-se com a centre direccional 
d'una regió -o d'una macroregió, si és que arriba a arti
cular-se com a tal-. L'àrea industrial de Barcelona no és 
més, doncs, que un eufemisme per tal d'abraçar tot el 

Notes: 

10, pàgs . 91-97 . 1989. L 'es tudi es va fer en el marc de l' A gè ncia de 
Desenvolupament del Consorci de la Zona Franca. 

27. Santacana, Francesc i Camppreciós, Joan: " La planificació estratègica, un 
mètode d'anàlisi per a les ciutats?", a Revista Econòmica de Catalunya, núm. 
10, pàgs. 51-58. 1989. 
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territori necessari per al desenvolupament de la pròpia 
ciutat. No s'ha d'oblidar que en aquests moments les acti
vitats fabrils van fortament lligades als serveis d'alta tec
nologia, i especialment les activitats d'I+D, les quals hau
ran d'adquirir un pes molt rellevant en la gestió del futur. 

Com que l'espai productiu i l'espai direccional no 
s'exclouen mútuament -ben al contrari, poden comple
mentar-se perfectament, a condició que hi hagi espais 
aptes per a totes dues funcions-, el que es potencia a 
Catalunya en general, i a Barcelona en particular, és un 
desenvolupament en ambdós aspectes. Així, doncs, des de 
Barcelona es promociona tant el sector productiu local 
com la incorporació d'empreses multinacionals, i es fan 
esforços per tal de crear infrastructures direccionals i ofe
rir espais productius direccionals directes, tot projectant 
una remodelació urbana que no es limita a les actuaciona 
urbanístiques directament lligades als Jocs Olímpics, sinó 
que les complementa amb grans actuacions urbanes, en 
especial les zones de la Diagonal i del carrer de Tarragona, 
per tal de fer-ne grans eixos comercials i de negocis. 

Alguns aspectes valoratius 
Hem intentat demostrar que ens trobem davant una 

situació complexa, però dinàmica. No hem entrat en els 
problemes que es podrien derivar d'aquest creixement 
compulsiu de Barcelona i de totes les seves infrastructu
res, ni hem analitzat a fons quin és el model de ciutat que 
en resultarà. Un fet que cal destacar és l'absència gairebé 
absoluta de crítiques respecte de tots aquests projectes. 
Possiblement, la pressa per acabar en una data fixa -el 
1992-la major part de la renovació urbana ha contribuït 
a evitar les crítiques en un procés en què cada minut és or. 

De fet, ens trobem davant una Barcelona que ha 
dinamitzat un procés d'una forma puntual i compulsiva, 
i que s'enfronta, com els propis dirigents ja van consta
tar fa temps, a un gran repte, que no és 1992, sinó 1993. 
És així com el poder polític local intenta dinamitzar, 
mitjançant el model de planificació estratègica, els sectors 
actius de la ciutat per tal de fer front a la continuació de 
l'acceleració que actualment es produeix. 

Des del punt de vista de l'activitat productiva, ens 
podem preguntar quin serà l'efecte territorialitzador de 
tot aquest procés. De fet, Catalunya ha constituït sempre 
una unitat regional ben integrada, segons els cànons clàs
sics, al voltant d'una gran ciutat i amb una xarxa urbana 
ben estructurada sobre el territori. 

Però la desaparició de les fronteres polítiques i 
econòmiques l'any 1992, i l'esforç d'atracció productiva 
d'àmbit multinacional que s'efectua actualment, poden 
plantejar l'increment de l'extensió territorial-regional de 
l'influx que fins ara ha exercit Barcelona. Sabem que la 
localització d'una unitat productiva d'una empresa multi
nacional s'integra en la seva estratègia territorial a escala 
global. Així, a aquesta localització se li atribuiria una àrea 
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d'influència territorial dintre dels plans de divisió espacial 
internacional. Per tant, fins on arribi l'àrea d'influència 
que cada empresa ha plantejat per a cadascuna de les seves 
unitats productives -i en aquest punt és molt important 
considerar les empreses multinacionals-, hi arribarà indi
rectament la zona d'influència del punt o ciutat en el terri
tori on es localitzi. Encara no s'ha estudiat, pel que fa a les 
empreses multinacionals establertes a Barcelona, quina 
subàrea regional europea tenen atribuïda; si es fes aquest 
estudi, podríem conèixer els nous àmbits d'influència de la 
pròpia Barcelona des d'aquest punt de vista. Això ens aju
daria a intuir quin és l'espai regional que s'està reservant 
per a Barcelona, a escala europea, en el futur més imme
diat. D'una banda com a espai productiu, i d'una altra 
com a espai de mercat. Barcelona, amb gairebé dos milions 
d'habitants en el terme municipal i amb tres milions en 
l'àrea metropolitana immediata, amb la seva evident capa
citat productiva, i amb una forta implantació d'empreses 
multinacionals, és un ferm candidat a assolir una amplia
ció de la seva influència territorial, en relació o en com
petència amb d'altres ciutats. 

Des d'una perspectiva geopolítica, aquest procés es 
relaciona amb l'especulació que fan alguns analistes en el 
sentit d'una possible reformulació del mapa regional 
d'Europa28 després de la desaparició de les fronteres 
econòmiques, sobretot en algunes àrees frontereres dels 
espais regionals, en les quals es preveu una potencial 
recomposició territorial que fins ara impedia la barrera 
fronterera. Catalunya, Midi-Pyrénées i Languedoc
Roussillon es dibuixen com una d'aquestes àrees o 
macroregions europees29

• 

És important recordar el paper i les transformacions 
que des de Barcelona, per Barcelona i per a Barcelona ha 
tingut i té la xarxa d'autopistes periurbanes, les quals, 
alhora que formen part de la xarxa metropolitana, coin
cideixen amb un dels dos eixos principals d'enllaç entre 
l'interior de la Península i el sistema europeu d'autopistes, 
conjuminant un triple context d'estratègies: les dels agents 
locals, les dels agents econòmics de la Comunitat 
Econòmica Europea i les dels agents exteriors a la 
Comunitat interessats a penetrar-hi mitjançant la localit
zació d'unitats productives en l'interior del seu territori. 

Les apostes de valoració productiva de la zona, que 
van tenir el seu cap de pont en el trasllat d'empreses a la 
zona de Sant Cugat del Vallès, ja en els anys seixanta, 
considerada més com una àrea de serveis productius, 

Notes: 

28. Per exemple, la European Science Foundation ha iniciat un programa sobre 
el suggestiu tema "Urban and Regional Change in Europe". 

29. Le Monde, pronosticant aquest procés, fins i tot va denominar la futura àrea 
"boulevard des Pyrénées", en el qual es reservava un lloc direccional impor
tant a Barcelona. 

30. Vegeu, per exemple, les crítiques del batlle de Sabadell, Antoni Farrés, sobre 
la temptació hanseàtica de Barcelona de voler convertir-se en una ciutat
estat. El País, 12 de juliol de 1990. 

entroncaran amb el nou concepte d'espai productiu d'alta 
tecnologia, d'exigències i impacte medioambiental pro
pers als dels serveis productius. A tot això cal que afegim 
la localització del campus de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a la darreria dels seixanta. 

El fet de trobar-se en un àmbit territorial urbanitzat, 
amb localitzacions industrials prèvies en el seu traçat -per 
exemple, zones com Cerdanyola del Vallès o Rubí-, però 
amb la major part del sòl ~o urbanitzada, essencialment 
agrícola, fa que s'ofereixi com a mitjà propici a la pene
tració a tall d'espai productiu industrial o de serveis. 

La prossecució de la política de potenciació de 
l'entrada de capital estranger, com a factor clau de la 
política econòmica del govern central espanyol, així com 
la nova política del govern autònom, que potencia també 
aquesta penetració en la nova conjuntura de la integració 
espanyola a la Comunitat Econòmica Europea, augmen
ta el valor estratègic d'aquesta zona, ja albirat pel mateix 
Ajuntament de Barcelona durant l'etapa de vida de la 
CMB, i especialment mitjançant el Consorci de la Zona 
Franca, en comprar-hi terrenys amb la finalitat de dis
posar de sòl industrial per a l'expansió barcelonina. 

Les altres preguntes que es plantegen, se centren en 
l'anàlisi de l'impacte de la xarxa d'autopistes sobre l'espai 
metropolità barceloní, i sobretot sobre la seva capacitat 
de reorientació de la dinàmica de localització productiva, 
industrial i de serveis productius o personals de gran 
magnitud. 

Però immediatament apareix un altre interrogant: 
quin és el "model" d'ordenació del territori en què recol
za el procés actual? Pel que se sap, la fragmentació i 
l'actuació puntual són les pautes actuals d'actuació. 
Aquesta manera d'obrar mereixeria una anàlisi crítica i la 
proposta d'una apreciació global de la problemàtica, 
almenys en l'àmbit territorial proposat. 

Però la influència de Barcelona sobre el territori català 
no es limita als aspectes de l'activitat econòmica mitjançant 
la localització de les unitats productives, ni als efectes deri
vats i indirectes que cada unitat productiva provoca amb 
les seves necessitats d'activitats complementàries, les quals, 
al seu torn, exigeixen la producció de nous espais, sinó que 
també s'estén a la projecció urbanitzadora de la ciutat per 
mitjà de l'impacte de la mobilitat dels seus habitants pel 
territori català, en especial com a espai d'oci i de segona 
residència, particularment al llarg de la costa. 

De fet, les poques crítiques que s'han fet contra 
aquesta capacitat expansiva i influenciadora de Barcelona 
provenen d'alguns òrgans públics de poder local dels 
grans municipis del seu entorn, els quals acusen la Ciutat 
Comtal de centralista i prepotent30• 

Data de recepció de l'original: 12.90 

Joan-EugeniSanchez 
Prof essor Titular de Geografza Humana 

Universitat de Barcelona 
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LES TRANSFORMACIONS DE L'ESPAI 
PRODUCTIU TOLOSÍ 

Analitzar les transformacions de l'espai productiu 
de la cinquena aglomeració francesa no comporta, mal
grat la necessitat de dades factuals i xifres, la descripció 
d'aquestes transformacions, resituant-les en un conjunt 
de processos en marxa des de fa alguns decennis. De fet, 
l'anàlisi d'un sistema productiu local comporta dues 
aproximacions. La primera és global, resitua aquest sis
tema al si dels moviments de conjunt que afecten la divi
sió sòcio-econòmica del treball, i assigna un lloc especial 
a un o altre lloc de producció. La segona és local, i té en 
compte els protagonistes locals i el seu lloc i paper en 
aquests processos. La primera aproximació ha de com
prendre la recomposició dels sistemes de producció i, 
particularment, les estratègies dels grans grups indus
trials i financers en els moviments de capitals, i l'elecció 
de continguts de les localitzacions. J. Savary remarca: 
"Els grups adopten les estratègies i les organitzacions 
que s'articulen a un nivell supranacional sovint europeu, 
que es caracteritzen per la unificació de la gamma de 
productes i per l'especialització, la localització òptima i 
la forta coordinació de les unitats i de les fàbriques" 
(SAVARY, 1989). Aquestes opcions no són alienes, d'una 
banda, a les competències internacionals dins els mercats 
quasi mundials, i de l'altra, als canvis científics i a la 
incorporació en els processos productiu~ de tècniques 
noves que permeten l'elaboració de nous productes i el 
millorament de les productivitats. També ha d'integrar 
les estratègies dels Estats nacionals o de les organitza
cions internacionals, que pels seus inversors -d' investi
gació particularment-, o pel control d'alguns sectors, 
afavoreixen aquestes transformacions. El recurs de la 
literatura econòmica és, en aquest aspecte, necessari i 
provist d'algunes claus esclaridores d'aquests canvis. 
Aquestes claus, no obstant, no obren totes les portes: 
l'entrada per a les empreses, obligatòria, no ens diu gran 
cosa dels altres dos aspectes fonamentals per a la com
prensió de la situació local: quin paper juguen els prota
gonistes locals en aquest procés? El pateixin o intervin
guin en ell, no serà per les inversions d'ordenació 
territorial, en el desplegament de l'aparell productiu? Si 
és així, quins protagonistes locals? A més, quins són els 
efectes en la societat local, i en la resta de l'aparell urbà, 
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-i sobre les gestions polítiques i socials-, d'opcions ope
rades pels grans protagonistes econòmics? 

Preguntes complexes, que han donat o donen lloc a 
moltes indagacions a T oulouse, i sobre les quals aquí no 
es poden donar més que alguns elements resumits de res
posta. En una primera part es farà la gestació del complex 
indústria-investigació-formació que se'n diu el "tecnopol" 
tolosí, fent la crítica i (auto-crítica) d'una terminologia, a 
la qual no se li pot conferir gaire l'estatus de científica, ja 
que és objecte d'abusos mediàtics o político-urbanistes. 
En una segona etapa s'analitzarà el funcionament de l'eco
nomia tolosina i la seva organització interna espacial. La 
tercera part prendrà posició d'aquestes aproximacions en 
relació a algunes anàlisis tècniques actuals. 

La lenta gestació d'un 
complex investigació-formació-indústria 

Record de les característiques del sistema productiu tolosí 
Quatre sectors dominen la indústria local: l'aeronàu

tica (12 000 treballadors), el sector de l'espai (5 000), 
l'electrònica (5 000) i el sector químic farmacèutic bio
tecnològic (3 000). Indirectament, sobretot l'espai i 
l'aeronàutica creen uns 1 000 llocs de treball directes 
derivats en els múltiples camps de subcontractats de 
mecànica, electricitat, conservació de superfícies, tèxtil .. . 
Sobretot des de fa alguns anys, s'afavoreix el creixement 
dels sectors de serveis, sigui per l'exteriorització de les 
seves pròpies activitats, sigui per noves necessitats. 
Aquest sector, molt heterogeni, desenvolupa activitats de 
vigilància o de neteja (DACLIN, 1990), activitats diverses 
d'enginyeria- i a més assessoraments diversos. El més 
dinàmic d'aquests sectors, del qual es tornarà a parlar, és 
la SSII (Sociétés de Services et d'Ingénierie Informatique) 
que pot en molts aspectes considerar-se la cinquena bran
ca industrial-terciària de l'economia local. Aquesta 
estructura d'economia local es tradueix en la presència a 
Toulouse de tallers, grans empreses o grups industrials 
nacionals o multinacionals (Aérospatiale, Dassault, 
Matra, Alcatel, Thompson, Motorola, Siemens, Labinal, 
Elf-Sanofi, Orkem ... ), de centres nacionals de recursos 
(Centre National d'Études Spatiales), de grups d'inte-
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Vista general dels hangars de 70 000 m2 per al muntatge del nou Airbus A330 i A340 vora l'aeroport de Toulouse, construïts el1990 

ressos econòmics d'estructures plurinacionals (GIE 
Airbus-Industrie, GIE ATR), ... 

La Universitat tolosina és una de les més importants 
de França (80 000 estudiants per una població de 850 000 
persones), sobretot la seva Universitat científica. Els 
nombrosos laboratoris científics públics d'investigació 
que tenen les universitats, el CNRS (Centre National de 
la Recherche Scientifique), altres ministeris (Armada per 
a la investigació i els assaigs aeronàutics i espacials, 
Agricultura per a la investigació agrònoma, Sanitat per a 
la investigació mèdica) i les tretze escoles d'enginyers, 
algunes de nivell nacional, fan de Toulouse, com de 

Grenoble, un dels centres més actius d'investigació fora 
de Paris. Les seves especialitats reconegudes internacio
nalment són la informàtica en les seves diverses dimen
sions (concepció, càlcul, control), l'automàtica i la robò
tica, els nous materials, les bio-tecnologies vegetals, ... 

Com s'ha generat aquest sistema productiu? 

Prop d'un segle de gestació i diverses 
teories d'interpretació 
- El paper de l'Estat 

El anys seixanta, es donava importància essencial
ment a un factor explicatiu: el paper de l'Estat. És cert 
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que en aquesta època havia acabat la descolonització, el 
creixement econòmic era una realitat i el poder polític era 
estable (poder gaulliste). L'Estat francès juga una doble 
carta: modernització econòmica i descentralització 
geogràfica d'aquesta modernització. Són quatre els sec
tors privilegiats: les noves comunicacions (creació de 
CNET, i la localització de la indústria i la telefònica a 
l'oest de França); el sector nuclear del qual se n'aprofiten 
Grenoble (investigació) i la vall del Roine; la informàti
ca, amb un pla informàtic (pla-càlcul) i la creació d'una 
empresa nacional (anomenada CII: Compagnie Inter
nationale d'Informatique) a Toulouse, i el sector espaci~l 
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amb la creació del CNES, una part del qual està també a 
Toulouse. Encara que els domicilis socials d'aquests 
organismes estiguin a Toulouse, una part de l'aparell 
d'investigació es troba a la regió parisina, que conserva, 
doncs, el poder de decisió i de finançament. Aleshores, la 
doctrina en vigor sobre el pla d'ordenació, inspirada per 
l'economista François Perroux, és aquella dels pols de 
creixement (projectar, desenvolupar "empreses motrius" 
en centres que serviran per dinamitzar el creixement que 
recau en el medi ambient regional) que la DATAR 
(Délégation à l' Aménagement du Territoire et à l' Action 
Régionale) considera com a "metròpoli regional d'equi
libri" (desenvolupament regional i reequilibri del territori 
nacional davant de la macrocefàlia parisina). És també per 
aquesta raó que es descentralitzen a Toulose l'ENAC i 
l'ENSAE (escoles d'enginyers aeronàutics i de l'espai) 
creats pels laboratoris d'investigació especialitzats en 
informàtica, automàtica i electrònica ... (LAAS: 350 per
sones, CERT: 300 persones, etc.). Aquest conjunt 
d'accions definia una posició en un moment on, a part 
d'això, sense estar exempt d'un cert nacionalisme d'Estat, 
es tractava de modernitzar l'aparell econòmic francès 
davant el desenvolupament dels altres països: la informà
tica americana amb el monopoli d'IBM (la CII estava 
destinada a concebre els ordenadors nacionals); espai, 
davant els èxits soviètics i americans de llançaments de 
satèl-lits; nuclear, amb el doble objectiu d'independència 
militar (França no és a l'OTAN), i energètica (crisi del 
carbó i cost del petroli). 

Les interpretacions marxistes que imperen en cièn
cies socials, i que donen el paper més destacat a l'Estat 
unit a les principals forces financeres del moment (el 
CME, Capitalisme Monopoliste d'État) estudien menys 
aquests nous sectors que els aparells industrials pesats, 
objecte de crisi i de reestructuracions-localitzacions vers 
les noves zones industrials portuàries, Fos o Dunkerque 
(CASTELLS I GODARD, 1974), o que les polítiques urbanes 
de l'Estat. Si bé és veritat que els esdeveniments dels anys 
seixanta i de començaments dels setanta justifiquen 
aquestes anàlisis, apareixen a posteriori com incompletes. 
D'una part, no integrant suficientment altres elements 
anteriors a aquest període, i no tenint en compte les 
dimensions socials i polítiques menys macro-economi
cistes. Però d' altra banda, es tracta d'integrar fenòmens 
posteriors, sense desenvolupar les diferents facetes del 
paper coordinat dels grans grups i d' estratègies que por
ten a la crisi, i dels protagonistes locals en el procés. 

- Les estratègies dels grans grups industrials 
El seu estudi, sovint delicat, ja que es remet a investi

gacions sobre el terreny que no poden efectuar-se sola
ment a nivell local, tanmateix és fonamental per explicar 
com aquestes firmes dirigeixen les estratègies de territo
rialitat específiques del seu desenvolupament. Els treballs 
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molt detallats, dirigits pels economistes del LEREP ( G ILL Y 

I BES, 1990), sobre l'activitat espacial a Toulouse, revelen 
una organització construïda al voltant de la complexitat de 
la fabricació d'un producte com és un satèl-lit, que a la 
vegada necessita competències clàssiques i és creador de 
noves tecnologies. Les firmes Matra-Marconi Space, 
Alcatel Espace, i el CNES són els principals protagonistes 
d'un complex que es mobilitza a l'entorn de "l'arquitec
turació" dels satèl-lits (Matra ha produït 14 satèl-lits 
llançats per l' Arianne), els laboratoris d'investigació 
(CERT, LAAS, LSI ... ),les fàbriques no especialitzades de 
material d'equipaments (no localitzades a Toulouse), de 
subcontractistes de producció molt custodiats pels lliura
dors, firmes especialitzades en produccions privades i 
desenvolupades a T oulouse, i per últim, i per damunt de 
tot, aquesta xarxa de SSII on hi són representades les agèn
cies de les grans empreses nacionals, instal·lades a la ciutat 
des de fa alguns anys, i les empreses noves, algunes de les 
quals han desbordat el mercat espacial i aeronàutic per 
desenvolupar-se internacionalment. La taula 1, treta del 
treball citat, il·lustra l'esquema d'integració dels grups en 
el medi local. Els autors insisteixen en dos punts en les 
seves anàlisis, no obstant, sense desenvolupar-les. D'una 
part, el fet que les coHaboracions i intercanvis constants i 
necessaris entre enginyers busquin firmes socials i labora
toris que estaven pròxims entre ells per resoldre la com
plexitat de les qüestions tècniques proposades, sense que 
es mesuri (però com arribar-hi?) la intensitat d'aquests 
canvis unes vegades contractuals i d'altres informals. 
Expliquen, no obstant, el reforçament d'algunes localit
zacions al medi tolosí: així, la divisió control automàtica de 
Matra deixa la regió parisina (Vélizy) a fi que els operaris 
que hi treballen estiguin en contacte directe amb les altres 
divisions tolosines de la firma. Però queden per especificar 
les estratègies internes de localització de les empreses a 
l'espai tolosí (vegeu la segona part). 

A més recorden el símil de funcionament d'emplaça
ments semblants, en diferents països europeus, -Bristol a 
la Gran Bretanya, München a la RFA- homotècia unida 
a la lògica del procés de producció. De fet, serà necessari 
en aquest aspecte resituar el complex espacial tolosí en un 
sistema europeu que englobi els contractistes (Estats: tele
comunicacions o armades); l'Agence inter-étatique (ESA), 
que dirigeix els programes europeus, el desenvolupament 
dels llançadors (Arianespace, produït per diversos paï
sos, encara que el carburant dels coets està també produït 
per la SNPE, Société des Poudres et Explosifs a 
Toulouse); els llocs de llançament (Kourou, a la Guaiana 
francesa); els altres fabricants de satèl·lits (Aérospatiale
Alcatel, MBB-Dornier, British Aérospace) i les firmes 
europees que tenen vincles amb Itàlia, Espanya, Països 
Baixos, Suècia; les noves societats creades per desenvolu
par les naus espacials (Hermès i Columbus) i la integració 
que s'opera en principi entre firmes de l'aeronàutica i de 

l'espai; els centres d'entrenament de pilots, i els acords 
concertats amb la Unió Soviètica en aquest camp (Ciutat 
de les Estrelles a prop de Moskva), etc. Doble dimensió 
geogràfica: internacional, en constant moviment, i local, 
que es reforça -però amb el perill de desfer-se- a l'arbitri 
de les evolucions del sistema internacional. Per explicar 
aquest desenvolupament tolosí del sector espacial ha estat 
necessari mesurar una evolució que porta a la creació del 
CNES (1961), o sigui trenta anys de creixement per arri
bar a la situació actual que està molt lluny de paralitzar
se. No cal, a part d'això, buscar en la història més llu
nyana les premisses d'aquests desenvolupaments? 

- Reintroduir la dimensió històrica i a llarg termini 
La recerca actual porta sobre altres pistes: .incloure en 

l'exposició una dimensió històrica hàbil, a partir de la 
incautació de protagonistes, que apareixen avui com a 
factors explicatius importants de localització i anterior
ment no han estat absents del camp sòcio-econòmic. 

És el cas del paper dels aparells de formació i de 
recerca, i dels universitaris, en aquest procés. Si sovint, 
avui, se citen com tecnòpolis actives, tres ciutats, Nancy, 
Grenoble i Toulouse, no és perquè molt aviat, des de 
principi de segle, han creat per iniciativa d'alguns dels 
seus investigadors, partidaris actius de relacions estretes 
amb la indústria, les seccions de ciències aplicades, origen 
dels actuals INSA, després autoritzats per l'Estat, essent 
Paris i la Sorbonne les ciutats que es reserven les ciències 
fonamentals importants? (GROSSETTI, 1990). 

En el cas de T oulouse, el químic Paul Sabatier, Premi 
Nobel, era un gran partidari de la coHaboració amb la 
indústria, i la creació de l'ENSHET (École Nationale 
Supèrieure d'Hydro-Electricité, més tard d'Electrònica i 
Informàtica) durant el període d'entre guerres està unit al 
desenvolupament de la hidroelectricitat pirenaica i de la 
construcció de preses (mecànica de fluids). 

És també el cas dels industrials llestos que han sabut 
jugar amb les seves xarxes socials, polítiques, financeres i 
universitàries per desenvolupar i mantenir aparells indus
trials locals, a favor, d'una part, de les necessitats militars, 
i d'altra part, del desenvolupament dels transports aeris. La 
història de Latécoère, industrial tolosí (les seves fàbriques 
compten avui dia, amb prop de 1 O 000 assalariats en la 
ciutat), ha estat unida des dels seus inicis a aquesta activi
tat (enginyer que ha mantingut vincles amb els seus con
deixebles parisencs), el mitjà polític local, aleshores ben 
representat al Parlament (crèdits del Ministère de la 
Défense) ... (LAURENS, 1990). En aquest cas ha sabut vin
cular el tacte tècnic, els mitjans polítics, financers i do de 
gent mundà i cultural en els mitjans de la capital per per
petuar un dels elements genèrics de l'aeronàutica local, 
àdhuc si aquesta ha estat localitzada a T oulouse en els 
seus orígens per estar més allunyada del front de guerra ... 
La capacitat de certes persones per reemplaçar-la dins les 
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Taula 1: Activitats de firmes i especiali tats científiques dominants 

estructures i els mitjans socials existents, que són uns dels 
protagonistes, no és donar una explicació fàcil. En aquest 
cas, Latécoère no està en el pla local com a predecessor 
d'alguns dels empresaris de l'aeronàutica, com Bréguet, 
present a la ciutat des d'abans de la guerra, i més tard 
Dassault 0ALABERT, 1974). 

Aquestes aproximacions remeten a altres metodo
logies d' anàlisi com l'aproximació macroeconòmica o 
política: indiquen que tenen davant seu fenòmens ante
riors i de continuïtat que no depenen solament de per
petuar el mite reactivat (el primer vol de l'Eole per 
C lément Ad er a la perifèria de T oulouse, la línia de 
l'Aéropostale), sinó també de la creació de tècniques i mà 
esquerra local que, acumulats, han permès de mantenir 
corrents d'inversors financers i intel·lectuals. En relació 
a la indústria de l'espai, serà necessari establir una nova 
lectura de la història dels coets i dels artefactes militars i 
dels primers assaigs saharians que daten d'abans de la 
guerra o al menys d'abans dels anys cinquanta. 

Ara bé, si aquests són, sens dubte, procedents de 
l'Estat, els grans grups, amb una acumulació històrica 
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de tècniques i de coneixements, obliguen a comprendre 
com els protagonistes locals s' han mobilitzat per 
reforçar-los. 

- Anàlisi de les xarxes socials i la seva funció de territo
rialització 

El paper dels cercles científics en les seves relacions 
amb la institució política (regió i col·lectius locals) i amb 
les administracions locals i de l'Estat (Agence Nationale 
pour la Valorisation de la Recherche o ANV AR, 
Direction Régionale de l'Industrie ... ) i amb les empreses 
és, avui dia, interpretat en termes de xarxes socials i de 
territorialització del desenvolupament. La noció de xarxa 
i la de territori estan de moda en ciències socials. Però 
aquí es tracta menys de xarxes tècniques o informatives 
que de relacions encreuades complexes entre persones en 
el si de les institucions, relacions nascudes de formacions 
comunes i que representen sistemes d'acció, aspirant al 
desenvolupament econòmic, i fins i tot, a l'ordenament 
urbà. Un treball en curs pel pla urbà (GROSSETTI, 
]ALABERT I ALII, 1990) concreta aquest tipus d'aproxi-
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Taula 2: Activitats de firmes locals i criteris d'innovació 

mació: les xarxes socials encreuades i sobreposades són 
constitutives d'un territori, on els dobles jocs de relacions 
en el si mateix del sistema local i amb l'exterior contri
bueixen a explicar la gènesi de l'espai productiu local, fins 
i tot en la seva materialitat. Les entrevistes realitzades 
amb molts protagonistes, tant dels ambients universita
ris i de recerca com de la indústria i de les institucions 
administratives i polítiques, indiquen aquesta dinàmica 
social: la creació del campus científic a la fi dels anys 
cinquanta (a la vegada pol urbà i lloc de desenvolupament 
de noves recerques orientades cap el càlcul numèric i de 
la cibernètica), iniciada pels mateixos investigadors, anti
cipa les decisions de l'Estat dels anys seixanta, per exem
ple. El desenvolupament de les empreses de creació de 
software en informàtica, que fan de T oulouse el primer 
centre francès en aquest camp, s'explica en part per l'elec
ció que es fa en matèria d'ensenyament i de recerca des 
dels anys seixanta, on la Universitat i les escoles d'engi
nyers acompanyen o avancen els canvis del desenvolu
pament industrial i de serveis (GROSSETII, 1989). 

En aquest període, els electes locals, i particularment, 

artificial) 
INTESPACE (assaigs ambientals) SYSCOM 

(tractament d ' imatges} 
MIDIING. (eng. sistemes ind.) AESIMAGE 

(tractament d ' imatges} 

VERILOG (creació de software) 
C ElS (disseny de software) 
T ECHLOG (simulació/intel-ligència 

artificial de satèl-lits) 
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SoTEREM (forn espacial) 

MICROSYSTEMES (informàtica 
industrial) 

(Fo nt: Gilly, Bes) 

l'alcaldia de Toulouse, juguen un paper important que 
facilita el desenvolupament: creació de zones d'activi
tats per acollir les noves empreses (Motorola, CII en les 
zones de Le Mirail) i projectes de desenvolupament urbà 
(GRÉGORIS, 1990). A partir del 1975, els polítics electes 
dels sectors sud-est de la ciutat, per exemple, que surten 
dels ambients científics o industrials, anticipen també el 
desenvolupament del sector espacial en aquesta zona, en 
situar poc a poc parcs tecnològics (Labège lnnopole, 
prop de 5 000 treballadors avui, Parc Technologique de 
Ramonville, 1 500 treballadors el 1990, inici d'una zona 
dedicada a les activitats agra-bio-tecnològiques en pro
longació de les precedents) dotats de la panòplia de les 
màquines habituals d ' aquests tipus de parcs: vivers 
d'empreses, estructures financeres i tècniques d'acolli
ment, comitès de selecció d'empreses, intervenció d'ope
radors d'immobiliàries d'empreses, hostaleria, centres 
d'animació i de trobades, zones esportives i de diver
sions .. . 0ALABERT I DREULLE, 1987; lDRAC,1989). 

Una aproximació a aquests personatges, alguns ana
litzats individualment, seria entendre'ls com a represen-
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tants dels mitjans, d'estructures, algunes de les quals apa
reixen com alternatives, i dels nuclis de les xarxes, que no 
es limiten, a part d'això, a les relacions locals sinó que 
estan ben articulades amb les xarxes nacionals o interna
cionals. És necessari citar un exemple? Un responsable 
d'un gran laboratori (el 60 % dels seus finançaments 
estan assegurats per contractes amb la indústria) és també 
polític en un municipi de la perifèria, expert en la 
Chambre de Commerce, membre influent del Comité de 
la Recherche de la Région i dels comitès europeus de 
grans programes (Esprit, Euréka .. . ). Es podrien multi
plicar els exemples: citem aquell de l'investigador res
ponsable d'un laboratori tolosí que passa a l'àmbit indus
trial nacional, després torna al medi local com a creador 
d'empreses, després retorna a un organisme ministerial 
(Indústria i Investigació) i després torna com a expert als 
organismes regionals. El teixit de les relacions creades en 
el curs d'aquestes migracions professionals és sempre 
utilitzat i ressuscitat ... Es tracta, doncs, d'introduir en 
l'exposició una dimensió sociològica o sòcio-política, 
massa sovint absent d'anàlisis econòmiques, i que s'agafa 
aferrissadament al teixit social local. 

Tals són els passos de recerca que aspiren a explicar 
el que es pot qualificar de sistema productiu local. Com 
passar d'aquest concepte al de l'espai productiu local, 
que integra una dimensió urbana del conjunt no directa
ment analitzat per economistes i sociòlegs? D'una banda 
reemplaçant no solament l'anàlisi sectorial aprofundida 
en un o altre sector (l'espai) i un o altre element de l'apa
rell de formació (la informàtica), sinó el conjunt de la 
indústria i activitats de serveis units en l'evolució de la 
ciutat, explicant la divisió interna sòcio-espacial del tre
ball en curs; d'altra banda reemplaçant aquest sistema 
davant de les transformacions de gestions urbanes i 
metropolitanes. 

Doble divisió sòcio-espacial del treball 
Doble divisió en el sentit d'analitzar-la en dues esca

les geogràfiques: una externa a la ciutat, que se situa en 
una reinterpretació dels "nivells" urbans, i una altra inter
na a l'espai urbà d'especialització de feines segons els 
pols més o menys delimitats. 

Una metròpoli regional de concepció i de control? 
No es tornarà a tractar sobre els estudis que han 

establert, a partir de combinacions de criteris múltiples, 
tipologies dinàmiques i caracteritzacions de ciutats 
d'Europa (BRUNET, 1988; CONTI I SPRIANO, 1988): en 
cadascuna d'elles, Toulouse apareix com una ciutat en 
una relativa dinàmica positiva, gràcies a les seves activi
tats "d'alta tecnologia", el reconeixement dels seus labo
ratoris i de la seva Universitat científica, o dels seus 
col·loquis com el SITEF (Salon International des 
Technologies du Futur), de fama internacional. Es dis-
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cutirà breument la noció de tecnologia utilitzada equi
vocadament per evocar de fet la capacitat de combinar en 
un procés productiu les noves tècniques i integrar nous 
materials procedents de la recerca fonamental (i que, no 
obstant, en un sector que utilitza molt totes les discipli
nes, robòtica, coneixement informàtic, òptica, nous mate
rials, detectors, senyals ... , com el sector espacial, és sols 
parcialment creador i innovador en la matèria) (GILLY i 
BÉS, op. cit. ): si bé qualificar el conjunt d'una empresa o 
una ciutat, regió, o "camí" d'"altes tecnologies", és sovint 
confondre la presència de sectors industrials recents (i no 
exempts algunes vegades de dificultats, com actualment 
l'electrònica, i la informàtica) i la producció real de nous 
procediments i tècniques, que no afecten més que a una 
feble part d'aquestes activitats. Fetes aquestes notes, la 
ciutat de Toulouse apareix, en molts aspectes, com poc 
proveïda de poder de decisió en serveis financers, en acti
vitats internacionals de consulta ... Nosaltres hem demos
trat, a més QALABERT I LAUMIERE, 1990), com la ciutat 
havia entrat en un procés d'internalització; es tracta 
d'intercanvis, estratègies de societats, camps i recolza
ment de la recerca, i política dels protagonistes locals, 
sobre la qual hi tornarem, però també es tracta del paper 
de les élites industrials i científiques i d'establiment 
d'enginyers i de tècnics estrangers, cada vegada més nom
brosos a Toulouse, sobre les quals s'investiga. 

Veure com evoluciona l'aeronàutica sembla impor
tant per saber la posició de la ciutat en una divisió del 
treball on es fixa a certs llocs una funció particular. Els 
anys 1989-90 han estat marcats per una evolució a prio
ri contradictòria, que interpreta els canvis que perse
gueix aquest sector. D'una banda un cert nombre de difi
cultats: tancament d'una fàbrica (Dassault Aviation, 1600 
assalariats) que produeix avions militars, en el marc d'una 
reorganització del conjunt de fàbriques del grup; reduc
ció d'efectius en una empresa especialitzada en la pro
ducció de microturbines, Microturbo, en el marc de la 
reducció de pressupostos militars i del desplegament del 
grup Labinal que depèn d'ella (menys de 110 assalariats 
sobre 640), i sobretot la transferència d'una de les cade
nes de fabricació de l' Airbus a Hamburg, a Alemanya, 
quan Toulouse era tradicionalment el lloc de muntatge 
terminal dels avions. Però d'altra banda, Aérospatiale 
compra els tallers de Dassault i conserva una part del 
personal d'aquesta firma; construeix dues noves i moder
nes fàbriques a Colomiers per fabricar nous Airbus llarg
correu A330 i A340 que seran totalment equipats a 
T oulouse; reestructura completament les assessories, i 
construeix un gran conjunt concepció-recerca transferit 
de Blagnac a Saint-Martin du Touch (a les dues bandes de 
l'aeroport) que ocupa, en principi, a 2 200 persones; 
contracta joves enginyers (informàtica, automàtica, ges
tió), i prepara els plans del futur avió supersònic ... La seu 
d' Airbus-Industrie s'engrandeix, i, en principi, hi treba-
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llen 1 600 persones que pertanyen a 17 nacionalitats 
(coordinant el treball de 15 000 proveïdors repartits en 
17 països per fabricar, comercialitzar i mantenir els 2 000 
avions demanats). La seu de l'ATR que és a Blagnac 
donarà feina, per la seva banda, a 300 assalariats, la mei
tat d'ells, italians ... 

Cada vegada més, es veu que la capacitat de l'activi
tat aeronàutica de Toulouse, si es manté la producció, 
s'orienta cap a la concepció dels productes, la recerca
desenvolupament, el control final, i la comercialització. 
El director de la Division Avion del grup remarcava que, 
el 1989, el 35 % de la xifra de negocis de l'empresa es 
dedicava a recerca-desenvolupament, i que les assessories 
contractaven, en principi, investigadors d'alt nivell i 
s'associaven cada vegada més amb els laboratoris d'inves
tigació públics. El director general, per la seva banda, 
havia fet valer, en el moment de la decisió de la partida 
d'una de les cadenes de muntatge a la República Federal 
d'Alemanya, que els elements que no sortirien de 
Toulouse serien les fases finals de conducció del projec
te, és a dir, la concepció que integra, cada vegada més, 
totes les noves tècniques (s 'assenyala que es tracta de 
tècniques i no de tecnologies) i la fase mercat, la comer
cialització i els imperatius dels seguiments de post
venda. Al capdavall, són 300 llocs de treball suplementa
ris que sortiran d'aquesta reestructuració, que en 
definitiva ha fet córrer rius de tinta, més per part dels 
polítics que dels industrials o dels mateixos sindicats 1• 

Aquesta reorganització de l'espai productiu de l'aeronàu
tica s'inscriu de fet en una evolució ben definida global
ment (MULLER, 1989) on es passa d'una indústria-arsenal 
(lògica de producció encara marca d'una feble preocu
pació de rendibilitat heretada del període "militar" de 
l'aeronàutica) a una lògica competència on el pilotatge 
està assegurat pels mercats i les clienteles, i les com
petències internacionals que suposen la posada a punt de 
productes competitius, així com la incorporació de noves 
tècniques i la concepció de productes (per exemple, 
A320) i el procés de producció reorganitzats. 

Les actituds de les institucions locals s'inscriuen en 
complexos jocs de contínues transformacions lligades a 
un sector actiu sotmès a una competència mundial, a 
cooperacions internacionals i a aconseguir mercats on 
per obtenir vendes es confia en els subcontractistes de 
països llunyans (subconjunts de l' Airbus es construeixen, 
en principi, a Singapur i a Corea del Sud), i els que manen 
a les ciutats s'inclinen, potser, a calcar, poc a poc, aques-

Notes: 

1. Si uns 80 assalariats de Dassault no havien trobat treball al cap de l O mesos, 
els altres I 500 en trobaven, sigui al si del mateix grup que crea una unitat 
espacial a Blagnac {100, més tard 300 assalariats), sigui per] ' Aérospatiale o 
d 'altres fàbriques de la ciutat, o en una nova fàbrica, la SID MI, creada amb 
l'ajut de DATAR; una altra part dels assalariats s'han beneficiat de jubilacions 
avançades. 

tes organitzacions empresarials. A Paris, es troba la direc
ció financera d'empreses, i en principi a Europa està la 
direcció estratègica (conjunt França-República Federal 
d'Alemanya-Gran Bretanya ... ). En aquest aspecte, i mal
grat el títol del que els seus dirigents polítics fan gala, 
Toulouse no ha estat mai una "capital europea de 
l'aeronàutica i de l'espai"

2
• En canvi, en un sistema jerar

quitzat (figura 1) on les empreses separen cada cop més 
fases i llocs de direcció-decisió (1), fases de concepció
R/D-control terminal tècnic i control operacional de 
mercats (2), fases de muntatge de conjunts (3), fases de 
muntatge de subconjunts (4), llocs de producció d'ele
ments més simples (5-6), Toulouse sembla situar-se en el 
nivell adequat (2), la qual cosa suposa una qualificació 
cada cop més elevada del seu personal (70 % de qua
dres, enginyers i tècnics a l' Aérospatiale avui dia), una 
automatització més gran de partides de muntatges o con
trol terminal dels aparells, i un desenvolupament inter
nacional de la fase comercialització-servei post-venda. 
Com en molts altres aspectes, el sector espacial es troba 
en la mateixa situació (els equipadors que produeixen 
els subconjunts mecànics o elèctrics no estan a Toulouse 
a diferència del SSII de control de logística o del material 
embarcat o de les filials del CNSE que comercialitzen els 
productes espacials: SPOT -Image, per exemple), i l'aglo
meració es presenta en l'actual divisió del treball com 
un espai de comprensió, de matèria grisa, d'organització 
tècnico-comercial de mercats. Sens dubte, això no és del 
tot cert en el sector de l'electrònica, tot i que les fàbriques 
locals desenvolupen des de fa alguns anys "centres 
d'idees" (Motorola ha multiplicat els seus contractes 
d' investigació amb laboratoris tolosins), o Siemens que 
acaba de crear un laboratori mixt amb el LAAS del 
CNRS (el mateix que Matra). Moltes de les mitjanes o 
petites empreses reunides a partir de Thomson o Bendix, 
com Alcyon (115 assalariats), Actia .. . són tant empreses 
de posada a punt de nous productes com de producció 
estricta. 

La indústria local se situa en un moment del cicle 
productiu que fa evolucionar les seves empreses a la vega
da en especificacions de qualitat i en sistemes de relacions 
que els vinculen més i més a canvis internacionals (de 
cooperació, de canvis de productes i d'homes, de mer
cats). S'afegeixen aquí els analistes italians: " ... la ciutat es 
desenvolupa si aconsegueix integrar-se i mantenir-se a la 
xarxa internacional dels canvis tecnològics, financers i 
comercials: no és una opció de política urbana local (ni 

2. És el que escrivíem des del 1974 Ualabert, op. cit.). El president director general 
de I" Aérospatiale, per altra banda, recordava a l'alcalde de Toulouse, que en nom 
de la defensa dels llocs de treball discutia l'elecció feta per l'empresa, que cadas
cú havia d'exercir el seu treball i les seves competències; en el fons declarava: deixi 
que nosaltres dirigim la nostra empresa (i els seus imperatius nacionals i interna
cionals) i vostè dirigeixi, de la millor manera possible, la seva ciutat. 
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Capital nacional o centre de decisió supranacional : 
finances, política, direcció de grups 

Subcontractistes 

Subministradors 

Subcontractes {NPI) {nous països industrialitzats) 

tampoc nacional) sinó una necessitat" (DEMATTEIS 1 

SEGRE, 1988). 

L'estructuració espacial 
interna de l'espai productiu a la ciutat 

Si, justament s'ha pogut interpretar la repartició al si del 
teixit de la ciutat en termes de factors de localització, o en 
termes de "relaxament" (LABORIE, 1981), l'esquema que 
avui dia predomina és aquell de constitució per especialit
zacions i aglomeracions de pols units a algunes branques 
dominants. Els mapes de localització fets per l'Agence 
d'Urbanisme de l'Agglomération Toulousaine (AUAT, 
1989) sobre les indústries avaluades, que estan a punt de 
publicar-se al CIEU (GRÉGORIS, 1990) i els treballs sobre 
la immobiliària d'empreses a la ciutat QALABERT, 1989) 
permeten distingir cinc zones principals (figura 2). 
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Centre de concepció, control , 
muntatge terminal comercialització 

Laboratoris, 
escoles d'enginyers .. . 
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Figura 1: Organització de 
grups i jerarquies 
urbanes 

En el centre de la ciutat o a les proximitats, s'acu
mulen activitats de serveis a les empreses, de direccions 
locals o regionals de societats externes. Els factors de 
localització són les oficines de lloguer, la proximitat als 
centres de decisió administratius (alcaldia, prefectura, 
direccions d'administracions regionals i departamentals) 
i financers (bancs), i sobretot l'afluència de molts clients. 
No hi ha res que sigui banal: aquest desenvolupament, 
primerament, s'ha efectuat en antics locals, i després, poc 
a poc, segons les operacions realitzades pels operadors 
immobiliaris, recuperant antics magatzems que abans 
estaven a prop de l'estació i del canal i actualment estan 
situats al llarg del eixos de sortida nord i sud de la ciutat. 
L'ampliació del centre s'efectua al llarg de les avingudes 
Jean-Jaurès i dels bulevards, reforçat per una operació 
d'ordenació iniciada pel municipi (Compans-Caffarelli) 
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Blagnac 

Lespinet 

Palays 

Labège: 
-lnnopole 
- Biopole 

• Centre administratiu I Campus 

1 Centre 

1 A Extensió centre 
• Despatxos 

. Centre de negocis 
Palau de Congressos Escoles enginyers 

2 Sud-est, Universitat 

d'investigació, espai • Eix terciari serveis 
Laboratoris 

informàtic automàtic ~ Aeronàutica: concepció, o producció 
Complex espacial 

3 Ouimica, farmàcia ~ Aeronàutica: GIE 

~ Electrònica o Informàtica 
automàtica 

4 Sud-oest, electrònica 

5 Oest, aeronàutica Ull Qui mica • Biotecnologies 

• Activitats espacials 

Figura 2: O rganització de l'espai productiu tolosí 

on s'instaJ.len oficines (centres de negocis) i un Palau de 
Congressos, empreses d'assesorament jurídic, d'experts 
comptables, de comerç informàtic, direcció d'empreses 
de mà d'obra, de vigilància, de neteja ... i noves estructu
res financeres (sucursals d'alguns bancs estrangers) que 
continuen escollint el centre o pericentre com a lloc per 
instal-lar-se. 

Un pol sud-est es dispersa en diversos llocs juxtapo
sats i units per una xarxa de carreteres amb un pas elevat 
d'enllaç d'autopistes: Universitat científica i mèdica i els 
seus laboratoris (Rangueil); laboratoris del CNRS, esco
les d'enginyers d'aeronàutica i centres d'investigació reu
nits, Centre d'Études Spatiales (Lespinet); zona espacial, 
informàtica i electrònica (Palays); parcs tecnològics: 
lnnopole Labège, Parc du Canal de Ramonville, espai 
d'activitats informàtiques (Syseca, Décision lnternational 
... ),espacial (lnterespace, Argos, Sat Control), automàti
ca, bio-tecnologies (SANOFI) ... sia vinculades a la 
indústria directament, sia seu regional de la majoria de les 
grans empreses nacionals i internacionals (Bull, Hewlet
Packard ... ),i "biopol" en curs de constitució a Auzeville 

i a Castanet -·-Són un total de 20 000 assalariats, 4 vivers 
empresarials, i possibilitats d'ampliació per la vall de 
l'Hers, si es té en compte la poca densitat de l'espai ocu
pat. Recentment s'han desenvolupat vàries zones d'acti
vitat en altres llocs al llarg de l'autopista de 
circumvaJ.lació est de la ciutat, o iniciades per Toulouse 
en competència amb els pobles de la perifèria (Grande
Plaine, que vol parc tecnològic i on augmenta la societat 
immobiliària), o per diversos municipis, amb l'únic 
objectiu de zones per acollir activitats diverses. Allà es 
llegeix la història de desenvolupaments successius com a 
decisions que afecten la creació d'un campus universita
ri en els anys cinquanta (paper dels universitaris i de 
l'Estat) després el desenvolupament de la investigació 
aerospacial als anys seixanta (paper de l'Estat) que porta 
a la creació d'indústries de l'espai en els anys setanta 
(estratègies de grups) i al desenvolupament d'activitats 
que graviten al voltant d'aquests sectors en els anys vui
tanta (recerca de proximitat per les empreses clientes, 
desenvolupament endogènic per concentració, efecte de 
llindar, subcontractistes ... );l'últim desenvolupament de 
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l'agro-bio-tecnologia està en curs (voluntarisme dels 
investigadors, de la Chambre d' Agriculture, de la regió, 
ajuda de l'Estat ... ), ... 

Al sud, a l'antic emplaçament al llarg del riu, es troba 
el sector de les indústries químiques, en el seu origen 
perquè hi havia l'aigua (alguns braços de la Garona) i el 
gas que venia dels Pirineus. Si la primera activitat quími
ca pesada va ser pólvora i fertilitzants, poc a poc en 
decadència, que comporta un desgast dels obrers, s'ha 
assistit a una lenta reconversió en el mateix lloc: en prin
cipi són les indústries de carburants per als coets, indús
tria farmacèutica, les bio-tecnologies, i material mèdic i 
quirúrgic, amb canvis de qualificacions i desenvolupa
ment de divisions de recerca. 

Al sud-oest, a la zona de Le Mirail, fora del sector de 
l'electrònica ja anomenada (Motorola, Thomson, 
Siemens), hi ha altres firmes com Gigadisc (discs com
pactes), Material Research ... o SSII (V érilog, Cap Sogeti, 
Steria ... ), i de l'espai (Alcatel, CElS). L'ampliació 
d'aquesta zona en un nou parc d 'activitats , Basso
Cambo; l'arribada a aquesta zona intratolosina de la ter
minal de metro en construcció; la creació de noves ofici
nes; la descentralització de l'École Nationale de 
Météorologie i els seus laboratoris (900 treballadors); la 
localització del CERFACS (Centre Européen de Caleu!) 
dotat de poderosos mitjans com els ordinadors pesats 
(treballs per a les naus Hermès i Columbus); les iniciati
ves locals i la creació d'una Maison de la Communication 
agrupant empreses de publicitat, producció d'àudio
visual ... , i una Maison des Lois encaminada a reagrupar 
experts en qüestions jurídiques, de gestió ... , anuncien les 
concentracions necessàries abans del termini europeu. 
El primer factor de fixació és el de la política urbana dels 
anys seixanta, per la qualla municipalitat, donada la seva 
política de domini territorial, havia reservat grans 
terrenys en un projecte de nova ciutat, dels quals l'actual 
municipi disposa per ordenar noves zones. L'existència 
de primeres activitats electròniques, la proximitat relati
va de l'aeroport, vies d'accés relativament fàcils, són 
també factors considerables, que es veuran reforçats pel 
metro en construció VAL (15 o 20 minuts de trajecte fins 
al centre). 

El cinquè gran emplaçament, a l'oest de la ciutat, és 
fixat per l'aeroport: activitats aeronàutiques, que com es 
pot veure, van d'un lloc a l'altre, de Blagnac a Toulouse, 
de T oulouse a Colomiers ... De fet, cadascun dels tres 
municipis riberencs principals ha progressat i es continua 
incrementant amb grans superfícies industrials i d'ofici
nes i acollint-hi diverses instal-lacions: aeronàutica que 
treballa per Aérospatiale, com Rhor-Industrie (firma ale
manya que fabrica naus de motors), Technofan, 
Rockwell Collins, ERCA, últimament Polyplastex ... , 
informàtica (DIAF) o electrònica (lsis, Alcyon, Digital 
Division .. . ). S'hi afegeixen instal-lacions com DTRN 
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(Direction Technique des Télécommunications, 900 assa
lariats) traslladat de Paris a Blagnac, i ben aviat els serveis 
tècnics d' Air lnter (500 assalariats ... ).De fet, aquest con
junt s'amplia a d'altres municipis prop de l'aeroport, 
com Cornebarrieu i Plaisance-du Touch. La ciutat de 
Colomiers, una de les més industrialitzades, ha creat un 
nou parc tecnològic i disposa d'un institut internacional. 
Breument, i per completar, si s'afegeix en aquesta llarga 
enumeració la Chambre Régionale de Commerce et 
d'Industrie de Blagnac, i a més diversos hotels, queda clar 
que el perímetre de l'aeroport és un dels pols principals 
de l'aglomeració. 

Aquesta estructuració de l'espai productiu en territori 
urbà qüestiona la gestió d'aquest espai de l'aglomeració: 
establir centralismes secundaris, accions de protagonistes 
locals i ordenació coordinada o no de l'aglomeració, pro
moció d'una ciutat en un context de competència inter
nacional, gestió social de l'espai en un procés de creixe
ment dels llocs de treball (5 000 suplementaris per any en 
l'aglomeració) i demogràfica, on l'accés al mercat de tre
ball no és, potser, obert a tots (vegeu els articles de M. 
IDRAC, C. SIINO i M.C. jAILLET). 

Espai productiu i ordenació metropolitana 
En el camp de la recerca, particularment francesa, la 

qüestió de metròpolis urbanes i de capitals regionals ha 
tornat a plantejar-se. És a partir de diversos temes: el 
lloc assignat a les grans aglomeracions en el procés pro
ductiu; les definicions de postura de ciutats i protago
nistes encarregats del seu ordenament en les competèn
cies-cooperacions internacionals; la significació de 
l'ordenament actual d 'aquestes ciutats en el quadre de 
polítiques de descentralització, i les relacions que, en 
principi, tenen aquestes aglomeracions amb l'entorn 
regional. Analitzar els diferents punts de vista necessita
ria llargues explicacions: es donaran a conèixer aquí algu
nes reflexions, a propòsit de l'aglomeració tolosina, en 
referència a les interpretacions que es perfilen. 

Raonar en termes d'àrea metropolitana 
i d'aglomeració i no de "tecnopol" 

El terme "tecnopol" està, s'ha dit, carregat d'ambi
güitats. Mentre que s'ha utilitzat en el sentit de parc 
d'activitats, habilitat per rebre a la vegada activitats pun
teres, investigació, serveis, i s'ha concebut com el lloc 
més dinàmic de l'activitat econòmica local, no té sentit, 
sigui la que sigui la seva dinàmica, situar-lo en un context 
més general. La ZIRST de Grenoble i el floriment de les 
micro-empreses creatives que hi apareixen s'expliquen 
només per la història del desenvolupament anterior de les 
activitats a Grenoble QoL Y I VIDECOQ, 1988). La difi
cultat de crear ex-nihilo una gran zona tecnopolitana a 
Bordeaux s'explica per l'absència de relacions amb la 
realitat funcional del teixit econòmic local (DUMAS, 
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1990). No es pot explicar gaire el desenvolupament del 
parc tecnològic del Vallès sense relacionar aquesta urba
nització amb les transformacions del conjunt del sistema 
i de 1' espai productiu barceloní (SANCHEZ, 1990 ). La 
temptativa d'ampliar la perspectiva a la relació "tecnopol
tecnòpolis" (PIRTIEM, 1989) millora la visió que inclou la 
dimensió urbana, però no elimina totes les ambigüitats 
semàntiques. 

Està bé en termes d'àrea metropolitana que fa qua
drar les anàlisis, fins i tot si els autors no utilitzen tots 
aquesta terminologia. Per alguns economistes (PERRIN, 
1990), les necessitats d'innovació tecnològica d'empreses 
suposen estratègies d'obertura en el territori local, la 
multiplicació de relacions i de transaccions multilaterals, 
i una proximitat espacial estable entre empreses, centres 
públics de recerca i de formació d'alt nivell, i un nucli 
local creador d'estructures externes pel desenvolupa
ment de transferències. Les PIMES (petites i mitjanes 
empreses), en una evolució en principi interposada de 
cicles productius, han de redefinir-se tècnicament, i no 
poden fer més que intercanvis constants amb les grans 
empreses, i en les àrees metropolitanes on se situen 
aquestes. Només aquestes últimes presenten avantatges 
comparatius dinàmics i poden definir la seva posició en un 
projecte competent internacional. És, doncs, la innovació 
i la creació de la tecnologia el que explica les neoestratè
gies de les societats: d'on surt la necessitat d'analitzar els 
medis innovadors ... Però l'autor no ens diu gran cosa 
d'aquests últims, i les seves anàlisis queden essencialment 
articulades en el comportament de la gran societat. 

Per la seva banda, en una aproximació més sociolò
gica, N. May (1990), estudiant els comportaments dels 
centres de recerca de grans empreses -i en certs aspectes 
l'anàlisi es pot transferir als centres d'estudis tolosins de 
l' Aérospatiale o als laboratoris públics de recerca-, mos
tra que un dels elements essencials del seu funcionament 
és la localització en les àrees metropolitanes per múltiples 
raons: creixement necessari de disciplines , despeses 
d'alguns equipaments, flux de diplomes d'alt nivell útils, 
relacions amb les universitats i escoles d'enginyers, un 
medi ambient urbà de suficient acolliment (mercat de 
treball conjunts, estudis primaris, àmbit cultural i d'esplai 
... ), .. . Fins i tot si el nivell de treball dels investigadors 
sovint és el més internacional (contactes amb altres labo
ratoris a l'estranger, amb altres divisions de societats ... ), 
el funcionament local, que implica múltiples relacions 
amb la indústria, les universitats, els organismes públics 
i la contractació, fan que "l'àrea pertinent és la metropo
litana en el seu conjunt, i no un espai de tipus "tecno
pol",'. 

És una constant similar a la deM. Savy (1990), mos
trant que els nous teixits industrials (que engloben les 
activitats de serveis a la producció) disminueixen la part 
d'investigació del capital productiu en el treball fordista, 

per substituir-lo per noves tècniques de producció més 
exigents amb mà d'obra qualificada, per reforçar les loca
litzacions metropolitanes: només la gran ciutat disposa 
d'un mercat de treball suficientment qualificat i diversi
ficat per respondre a la nova demanda, i per relacionar els 
diferents interventors econòmics i institucionals que 
necessiten intercanviar dades interactives. D'aquí també 
surt una interpretació dels fenòmens de "descentralitza
ció" político-administrativa. "No té altres finalitats fona
mentals que la d'incidir de la millor manera possible en 
els esforços sobre el medi ambient pròxim de les empre
ses perquè puguin afrontar una competència sense fron
teres". Això explica l'esforç i els crèdits regionals o locals 
invertits en la formació, el suport a la investigació apli
cada, el desenvolupament de parcs d'activitats ... I el fet 
que els espais de treball especialitzats són cada vegada 
més els llocs d'organització del conjunt urbà, pels quals 
es fan noves infrastructures de transport i de comunica
cions, oficines ... (per exemple, construcció de cinturons 
de ronda a Toulouse o a Barcelona, el desenvolupament 
d'un centralisme secundari de serveis i terciari específic 
de les mateixes ciutats, a escales diferents, naturalment). 
També explica les reivindicacions dels nuclis empresarials 
quan la inversió és insuficient, com a Torino en el pro
jecte Tecnocity (GRÉGORIS rjALABERT, 1988) o a Sophia
Antipolis on el director de la Dow Chimical, en nom de 
les empreses, va demanar, en termes violents, el restabli
ment de l'ordre a l'organització de l'espai del parc (accés, 
senyalització, equipaments ... ) als gestors polítics consi
derats massa tolerants, o massa conflictius i ineficaços .. . 
De nou, la ciutat pot ser interpretada no solament com 
un marc vital, un lloc de reproducció social, la qual cosa 
no deixa de ser-ho, sinó també com un sistema reforçat 
de socialització de la producció. 

Ja que, quins lligams manté la ciutat amb altres 
espais, pròxims regionals, i internacionals? 

Metròpolis, regions i xarxes interciutats 
- Concentració metropolitana i relaxament de lligams 
amb l'espai regional 

Sense entrar en una demostració sovint ja feta, la 
relació de fenòmens de metropolitzar o de polaritzar (hi 
ha qui parla de remetropolitzar i repolaritzar, que supo
saria que el fenomen de concentració s'aturés durant una 
temporada, la qual cosa està per demostrar) es fonamen
ta en múltiples indicis: creixement demogràfic de les 
grans ciutats engrandides i disminució en la perifèria, 
particularment camperola, i en ciutats mitjanes i petites 
conques d'indústries tradicionals en crisi. El cens 
demogràfic de 1990 és clar en aquest aspecte: fins i tot el 
centre de la ciutat de Toulouse recupera habitants (més 
de 15 000) i el nombre d'allotjaments i de llocs de treball 
de la perifèria ha augmentat molt en vuit anys (85 000), 
representant el total del creixement regional. Dues dades: 
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Cadena de muntatge de I'Airbus A320, fet per l'empresa Aérospatiale al municipi de Saint Martin, prop de Toulouse (Foto: Airbus Industrie) 

estructures per edats i per qualificacions van en el mateix 
sentit, població més jove i més qualificada en la ciutat que 
en la regió. Només la ciutat veu veritablement que's'ins
tal·len serveis d'alt nivell, mentre que a la tercera part de 
la resta de la regió les instal-lacions són corrents ... 

Però hom pot preguntar-se si les polítiques d'orde
nació que es fan, particularment el desenvolupament dels 
enllaços aeris internacionals, d'una plataforma multimo
dal de transport i tractament de càrregues a 1 'entrada de 
la ciutat, l'emplaçament del TGV (tren de gran velocitat), 
·la creació d' un centre de negocis, centres de càlculs 
informàtics potents i mitjans de telecomunicacions a llar
ga distància més intensos, no accentuaran aquest procés: 
fer més pròximes les grans ciutats (Bordeaux i 
Montpellier a 1 hora i 15 minuts de Toulouse, Barcelona 
o Marseille a 2 hores i 15 minuts, .. . ), per desenvolupar els 
llocs que són similars en el funcionament (serveis per 
intercanviar, resultats de recerques per comunicar, mer
cats de llocs de treball equivalents). No s'està creant xar
xes entre les grans ciutats que tenen més per intercanviar 
entre elles que amb la seva perifèria immediata? M. Savy 
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(op. cit.) recorda "les relacions de pol a pol sense conti
güitats espacials", i en l'estudi M étropoliser la v ille (CRE
SAL, 1989) els autors mostren la inserció de metròpolis 
en un "model reticular" on les xarxes exteriors dominen 
els espais de dificultat de les metròpolis. 

Des de llavors, emergeix el caràcter contradictori de 
la descentralització político-administrativa. Donar més 
poders als polítics regionals, -que han transigit amb les 
administracions de l'Estat i el prefecte en qüestions on 
aquests fan passar davant els interessos nacionals-, és 
permetre-li una estratègia, que no és el cas de Midi
Pyrénées, que està temptada de crear contratendències 
paliatives a la metropolització: millorament de trans
ports intraregionals, desconcentrant una part dels aparells 
universitaris (primers cicles, encara que no és possible en 
la investigació que de moment han de finançar mentre 
estigui concentrada en la metròpoli), desenvolupament 
d'un turisme rural i obertura d'enllaços de carreteres 
transpirenaiques encara que l'interès econòmic interna
cional està per demostrar (MARCONIS, 1989). Donar més 
poder als alcaldes significa que puguin dirigir polítiques 
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autònomes de desenvolupament que forçosament només 
els polítics de les grans ciutats són capaços de portar (el 
pressupost de la ciutat de Toulouse és superior al de la 
regió Midi-Pyrénées). Però l'acció d'aquests no té el risc 
de disminuir els lligams intraregionals en benefici de 
relacions europees o internacionals ja establertes per les 
societats, els investigadors, els laboratoris? 

- Metròpolis i relacions internacionals 
S'ha vist aquí com s'estructuren les estretes relacions 

de societats i laboratoris amb els socis i les empreses 
d'altres ciutats. El fenomen s'imposa, sense ser gaire 
accentuat, en alguns sectors de serveis, i algunes empre
ses locals que, en principi, tenen mercats o filials a 
l'estranger en els sectors de la informàtica i comunica
cions (EVENO I ZULIANI, 1990). El mercat de treball tolo
sí des de fa temps integrat a circuits nacionals pel que fa 
a personal, quadres i enginyers, s'amplia lentament a un 
mercat internacional, amb personal francès que treballa a 
l'estranger, o personal estranger que treballa a les empre
ses locals. No existeix aquí l'antic cosmopolitisme com a 
moltes altres ciutats on la migració ha pogut jugar un 
paper en les relacions amb els països d'origen: es tracta 
més aviat "d'élites tècniques que circulen" (ROUSIER, 
1989), la influència de les quals caldrà veure. Però sobre
tot, cada vegada més, els protagonistes locals s'obren 
políticament vers altres ciutats del país. És la Chambre de 
Commerce et d'Industrie que multiplica les missions a 
l'estranger, són els municipis (el de Toulouse disposa 
d'un electe que és delegat de relacions internacionals), o 
els organismes de dinamització encarregats de promou
re el desenvolupament econòmic de l'aglomeració bate
jada "tecnopol" de l'aglomeració tolosina, el responsable 
de la qual és l'antic director de Motorola-Europe, i la 
seva activitat, des del 1989, és buscar nous clients en les 
empreses dels països europeus, dels Estats Units 
d'Amèrica, del Japó o de Corea , perquè vinguin a inver
tir a Toulouse. Accions de paradiplomàcia, que cada gran 
ciutat aporta igualment, que es basen en un discurs 
mediatitzat i avui dia conegut, unint l'harmonia de noves 
tecnologies i de l'antiga cultura. En aquest aspecte, apro
ximadament al mateix temps, són reutilitzats els llocs 
interurbans històrics de diferentes ciutats: citem l'antic 
magatzem de queviures tranformat en Museu d'Art 
Contemporani de Bordeaux, el Fort Saint-Jean a 
Marseille, convertit en el Museu de la França Colonial, o 
la casa d' Assézat a T oulouse, confiat a una fundació i que 
s'ha convertit en un museu de pintura (coHecció d'un 
sponsor). Cada municipi presumeix d'accions d'ordena
ció urbana que de fet es repeteixen de ciutat a ciutat 
{transports col· lectius en lloc propi, Palau de Congressos, 
World Trade Center ... )i sobre les quals hom pot pre
guntar-se si a terme els avantatges no seran pas negatius. 
Però qui pot ara afavorir la penetració en aquestes ciutats, 

en aquestes solament, d'operadors nacionals o interna
cionals, filials de grans grups financers, que proposen 
els seus serveis i introdueixen poc a poc les gestions 
metropolitanes, en immobiliàries, en empreses d'hosta
leria de gestió de l'aigua o de sistemes de comunicació i 
d'informació contribuint a homogeneïtzar formes i fun
cionaments urbans? Procés d'internacionalització per 
imitació, homotècia que calca l'urbà sobre aquell dels 

. ' . ) canvis economies ... . 
L'estructuració de l'espai productiu tolosf obeeix a 

múltiples lògiques; unes depenen de la reorganització 
del conjunt del sistema industrial, altres de l'organització 
local del territori de funcionament d'activitats que depèn 
en gran part de la precedent. L'espai productiu no es 
limita als aparells industrials stricto sensu: avui dia s'arti
cula a les grans ciutats, a institucions de formació i recer
ca, als protagonistes de l'ordenament privats i públics, al 
sector serveis. Es relacionen les xarxes amb els espais 
productius d'altres ciutats, xarxes que en part impulsen 
els seus propis canvis. El "tecnopol" no és més que la 
figura nova de la metròpoli: és l'àrea metropolitana, en la 
seva organització interna, el seu mercat de treball, les 
seves xarxes socials, les seves connexions externes que 
han de ser objecte d'anàlisi, àrea que encara és lluny de la 
societat post-industrial. Perquè avui dia, no és la indus
tria, fato sensu, l'aparell productiu, que determina en 
gran part els trencaments socials, l'elecció de gestió de 
l'espai, les jerarquies urbanes? S'afegeix aquí A. Scott 
(1986): "Jo reivindico aquí que la industrialització, com 
a procés generalitzat d'organització econòmica i d'inte
gració social, és la base del desenvolupament modern". 

Data de recepció de l'original: 12.90 

Notes: 

Guy T alabert 
Prof essor /e Geografia 

D irector del C IEU 
Universitat de Toulouse-Le M irail 

3. Tornant a les indústries dominants de l'aglomeració, algunes empreses se 
situen a la resta de la xarxa urbana (una de les fàbriques de l'Aérospatiale, la 
fàbrica Latécoère, el CEAT: Centre d'Essais A.éronautique) o a les corones 
externes del peri -urbà (Zodiac, Espace, fàbrica de fluids del Fauga). El 
mateix passa amb les indústries ali me ntàries, tèx tils ... que estan o bé 
dispersades en antics emplaçaments interurbans (cada vegada menys) o bé 
s'han reagrupat a les zones industr ials clàssiques (sortides nord i sud de 
l'aglomeració, Colomiers ... ). 
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ANNEX 
LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
MÉS DESTACADES 
DEL SISTEMA PRODUCTIU TOLOSÍ 

Les investigacions fetes sobre el sistema productiu 
tol o sí (GRÉGORIS, 1991) ens han portat a elaborar un 
mapa del teixit industrial de l'àrea urbana tolosina. 

El disseny de l'espai productiu 

La representació gràfica del teixit industrial 
El mapa d'activitats econòmiques destacades del sis

tema productiu tolosí exposa la distribució dels establi
ments i els equipaments del teixit industrial de la pobla
ció tolosina el 1988. 

No hi són representats tots els establiments que par
ticipen en les activitats industrials de l'aglomeració, ja que 
només s'han seleccionat les activitats més valorades pel 
canvi de sistema productiu. El fenomen de disjunció de 
funcions del sistema productiu es fa palès en la distinció 
entre la producció, les noves tecnologies i els serveis a les 
empreses. Aquests establiments s'han seleccionat des
prés d'elaborar un fitxer de les activitats, constituït sobre 
la base de dades informatitzades recollides al Centre 
Interuniversitaire de Caleu! de Toulouse. 

La llegenda de la taula recull dues sèries de dades: les 
activitats i les infrastructures. 

La forma, el color i les dimensions d'una sèrie de 
tres signes simbolitzen el grup funcional d'activitats, el 
tipus d'activitat i la importància de l'establiment. Així, el 
quadrat designa la producció, el triangle, les noves tec
nologies, i el cercle, els serveis a les empreses. El color 
d'aquests signes indica la naturalesa de l'activitat exerci
da. La dimensió indica el lloc que correspon a l'establi
ment segons el nombre d'assalariats. 

Les infrastructures d'acolliment i de comunicació i 
els equipaments destinats a facilitar l'activitat de les 
empreses completen la representació del potencial indus
trial tolosí. Les trames puntejades i ombrejades diferen
cien les zones industrials construïdes fins a finals dels 
anys setanta dels polígons dedicats a les noves activitats. 
El traçat de les vies de comunicació destaca la xarxa de 
carreteres de primer ordre (cinturons de ronda, vies de 
comunicació cap al centre de la ciutat, autopistes), les 
vies de ferrocarril i la futura línia de metro. El color gris 
indica les superfícies ocupades per l'aeroport i les esta
cions de mercaderies i de viatgers. Les escoles d'ensen
yament superior figuren al mapa en forma d'estrelles, i els 
centres d'investigació i d'assaigs, en forma de rombes. 

En definitiva, tots els elements que participen en les 
relacions valorades pel canvi del sistema productiu es 
troben reunits en un mapa de l'Institut Géographique 
National. 
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El canemàs de l'espai productiu i la distribució 
dels equipaments 

Les activitats més destacades es distribueixen a l'exte
rior dels cinturons de ronda, s'allunyen de les zones 
industrials de la primera generació i formen quatre con
ques a l'interior d'una mena de mitja lluna que va del 
nord-oest al sud-est; sols el sector de serveis a empreses 
integra el centre de la ciutat al disseny de l'espai produc
tiu. Tres elements guien la lectura espacial del teixit 
industrial: el traçat d'una via de comunicació a l'interior 
de l'aglomeració, l'oferta de polígons industrials i els 
emplaçaments d'establiments de producció. 

El teixit industrial es desenvolupa al voltant dels cin
turons de ronda. Les vies de ferrocarril i les intersec
cions d'autopistes no influeixen en la localització de les 
activitats econòmiques. Les comunicacions per via terres
tre es tanquen, doncs, sobre l'aglomeració. Amb el canvi 
del sistema productiu, l'intercanvi econòmic de les 
empreses té relació essencialment amb la informació i 
els productes semiacabats. Aquests dos fets alliberen els 
establiments de la necessitat de cercar emplaçaments lli
gats a les infrastructures de transport terrestre de llarga 
distància. La zona geogràfica dels mercats i l'espai de les 
empreses mostren que pocs establiments tolosins fan 
intercanvis amb la regió. Els grans establiments 
s'inclouen dins una divisió internacional del treball. Les 
petites i mitjanes empreses en creixement treballen per a 
la indústria francesa. Al si de l'aglomeració tolosina, els 
grans establiments i les petites i mitjanes empreses sovint 
mantenen relacions amb proveïdors, subcontractistes o 
organismes paraindu~trials. En aquestes condicions, la 
situació dels establiments en l'espai urbà no depèn tant de 
la comunicació dels eixos de transports pesants i dels 
punts de penetració de les carreteres regionals com d'una 
connexió amb la xarxa intraurbana i amb el centre de 
comunicacions nacionals i internacionals que representa 
l'aeroport. Les activitats econòmiques valorades se situen 
als polígons industrials de creació recent. Només parti
cipen en la renovació dels establiments de zones indus
trials si aquestes disposen d'establiments de producció o 
són a la vora d'equipaments fonamentals. Si falten aques
tes activitats, les zones industrials que s'estenen al llarg de 
l'eix nord no atreuen els establiments d'activitats valora
des. La recent introducció de noves tecnologies i el desen
volupament de serveis entre les empreses es corresponen 
en el temps amb la instaJ.lació de polígons industrials. 
L'oferta immobiliària d'aquestes zones s'adapta a les 
exigències de les empreses. És abundant i respon tant a la 
demanda de les direccions comercials i els centres d'estu
dis com a la de petites empreses de noves tecnologies. 

Els polígons industrials s'han desenvolupat amb 
força en dos punts de l'aglomeració: al nord-oest i a 
l'oest, on prolonguen l'espai industrial de l'aeronàutica i 
l'electrònica, i al sud-est, a partir del complex científic i 
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Activitats valorades del sistema productiu tolosí 

Mapa realitzat per Ma ri e· Thérèse Grégoris 
CIEU-UAA 1146 CNRS, Universitat de Toulouse-Le Mirail 
Dibuix i realització tècnica, René Esparbes (Taller de Cartografia), 
UFR Geografia i Ordenació Territorial, Universitat de Toutouse-Le Mirail. 
Imprès en les Presses de I'Université de Toulouse-le Mirai1 Font: IGN 
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espacial de Rangueil i de Lespinet. Sempre estan comu
nicats amb els cinturons de ronda. 

Les activitats econòmiques valorades es reagrupen en 
quatre conques. Al centre de cadascuna se situen alguns 
grans establiments industrials, els quals determinen 
l'especialitat d'aquestes zones: al nord-oest, l'aeronàuti
ca; a l'oest, l'electrònica; al sud, la química; al sud-est, 
l'espai. Consolidades per aquestes especialitats, les con
ques d'activitats econòmiques valorades s'enriqueixen 
d'un contingut diferenciat. Més o menys dens, el desen
volupament de cadascuna testimonia l'impacte provocat 
pel canvi del sistema productiu sobre aquestes zones 
especialitzades. Així, al sud, la indústria química, poc 
afavorida pels canvis, quasi no ha fet sorgir noves activi
tats, mentre que al sud-est els grans establiments de la 
indústria espacial, en ple creixement, s'envolten d'un tei
xit ric i variat on es barregen petites empreses de noves 
tecnologies i de serveis. Al nord-oest, l'aeronàutica atreu 
nous subcontractistes d'estudis i d'enginyeria. A l'oest, 
els buits entre els establiments dedicats a l'electrònica 
són ocupats per societats de serveis informàtics. 

L'emplaçament dels equipaments dibuixa el canemàs 
de l'espai productiu. El cinturó de ronda oest, traçat en 
els anys seixanta per comunicar l'oest amb l'aglomeració, 
en plena expansió demogràfica, uneix l'aeroport amb el 
complex científic. Aquesta via de comunicació dóna accés 
a les principals conques d'activitats. El cinturó de ronda 
est, de construcció més tardana, no ha afavorit la implan
tació d'equipaments bàsics ni de grans indústries. Aquest 
retard explica la manca d'importància industrial del sec
tor oriental de l'aglomeració. 

Els polígons industrials: una producció flexible 

Les cof.lectivitats al servei de les empreses 
Els polígons industrials establerts en els anys vuitanta 

han esdevingut conjunts immobiliaris al servei de les 
empresès. A l'aglomeració de Toulouse, amplien l'espai 
industrial modelat pels grans establiments industrials: al 
nord-oest a l'entorn de l'aeronàutica, a l'oest, de l'electrò
nica, i al sud-est, del complex espacial. Es fonamenten en 
una col-laboració entre les col-lectivitats i els organismes 
econòmiCs. 

L'oferta immobiliària als polígons industrials és el 
resultat d'una reflexió col·lectiva sobre el desenvolupa
ment econòmic i de la intervenció d'actors interessats, 
que en són els promotors. Les col-lectivitats locals tenen 
comitès de desenvolupament que apleguen membres ele
gits i representants sòcia-professionals d'empreses i 
d'organismes científics i tècnics. Els membres d'aquestes 
associacions consideren els serveis que cal oferir per al 
desenvolupament econòmic. Innotec i Atecval, pel que fa 
als pobles de Ramonville i del Sicoval, al sud-est; 
Blagnac-Expansion i el Comité d'Industrialisation et 
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d'Expansion Économique de Colomiers, al nord-oest, 
tenen aquests objectius: imaginar noves ofertes immobi
liàries i dialogar de manera permanent amb les empreses. 
L'oferta és força variada: despatxos de lloguer, vivers 
empresarials, tallers de suport, centres de trobada, hotels
exposició ... La realització d'aquests conjunts, d'un cost 
massa onerós per a un o més pobles, s'adjudica a pro
motors especialitzats. 

Aquesta capacitat immobiliària, definida per les refle
xions col·lectives, és el reflex de realitats localitzades. 
Així, tots els polígons disposen de vivers empresarials, 
però només el Comité d'Industrialisation et d'Expansion 
Économique de Colomiers ofereix tallers de suport 
modulables -susceptibles d'ajustar-se al desenvolupa
ment industrial- i subcontractistes en el ram aeronàutic. 
D'altra banda, els centres de trobada i els clubs de nego
cis s'adrecen a les empreses, l'activitat de les quals es 
fonamenta sobre elements immaterials i manifestacions 
comercials. Els terrenys destinats a rebre els polígons 
industrials es divideixen en parcel-les de 50 a 70 hectàrees 
com a màxim. Una part sempre es reserva per construir 
establiments de grans dimensions. 

Els polígons industrials són fets a la mida dels pobles 
o dels petits agrupaments intermunicipals. La promoció 
és competència d'una entitat que abasta tota l'aglomera
ció: la Société d'Économie Mixte de la Technopole de 
l' Agglomération Toulousaine. El seu objectiu primordial 
és difondre la imatge de marca de la gran ciutat davant els 
mversors estrangers. 

La realització dels polígons industrials es dissocia 
en dues funcions: 

l'ordenació, que depèn de la capacitat de les reserves de 
sòl municipal i de la creativitat immobiliària dels 
comitès de desenvolupament, i 
la comunicació, que resta sota la responsabilitat de la 
Société d'Économie Mixte. 

La flexibilitat que es busca en les empreses és la base 
de la concepció dels polígons industrials: la realització 
només es porta a terme en funció de la demanda. La divi
sió de funcions assegura, doncs, una producció flexible de 
l'espai industrial. 

Dues lògiques de producció espacial 
L'oferta dels polígons industrials obeeix a dues lògi

ques espacials: una d'econòmica i una altra d'qrdena
ment urbà. 

La lògica econòmica respon al joc de pro,¿imitats 
entre els equipaments i els establiments productius. 
Predomina en els grans sectors ·de la ciutat, al nord-oest 
a l'entorn de l'aeroport, i al sud-est al voltant del complex 
científic. 

Al nord-oest, els establiments dedicats a l'aeronàu
tica envolten l'aeroport. Els constructors d'avions 
(Aérospatiale, AMD-BA, encara en activitat el 1988) 
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utilitzen les pistes per a les proves. Els proveïdors i els 
subcontractistes en enginyeria i documentació tècnica, 
sotmesos a uns terminis reduïts de lliurament, cerquen la 
proximitat dels llocs de muntatge i de concepció dels 
aparells. L'oferta dels polígons acompanya aquest desen
volupament industrial. Els tallers de suport de Colomiers 
han estat pensats per a les petites empreses. El viver 
s'adreça a les empreses especialitzades en electrònica i 
nous materials. 

Al sud-est, el complex científic ha atret grans esta
bliments dedicats a l'activitat espacial: el Centre National 
d'Études Spatiales, les seves filials i Matra Espace. Els 
alcaldes innovadors dels municipis del voltant han impul
sat la instaHació d'una zona d'activitats que s'ofereix 
amb la marca de fàbrica de tecnopol. Les empreses de 
noves tecnologies, que tracten directament amb el medi 
científic o amb els establiments d'activitats espacials, hi 
són tan nombroses com les societats de serveis i les direc
cions regionals de les agències de distribució atretes per 
la bona reputació de la zona d'activitats. 

La lògica de 1' ordenament territorial utilitza els 
espais no urbanitzats propers a les grans vies de comu
nicació. A l'oest i a l'est, els polígons de Basso Cambo i 
de la Grande Plaine ocupen espais que des de feia temps 
estaven reservats pel municipi de T oulouse. La promoció 
de Basso Cambo té en compte la comunicació de la futu
ra línia de metro i el cinturó de ronda, així com la proxi
mitat de l'aeroport. Les empreses de serveis i d'informà
tica també aprofiten aquests avantatges. Realitzat amb la 
mateixa òptica, el conjunt Futuropolis de la Grande 
Plaine obre la seva llarga façana de vidre sobre el cintu
ró de ronda est. 

La realització dels polígons industrials amplia les 
conques d'activitats al voltant d'establiments de produc-
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L'EVOLUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
COMERCIALS A LA CIUTAT DE 

BARCELONA 

A Barcelona el comerç s'inscriu en una 
llarga tradició, que no ha d'ésser oblidada. 
El capital comercial barceloní, com el 
d'altres ciutats del litoral i del pre-litoral de 
Catalunya, ha estat un dels pilars de 
l'expansió industrial i urbana contemporà
nia, almenys des del segle XVIII. Per això, 
quan s'inicia qualsevol anàlisi del comerç 
de la ciutat cal recórrer a la història, ni que 
sigui breument, i encara més quan la biblio
grafia sobre el tema és escassa i dispersa. Es 
presenta aquí el resultat d'alguns anys 
d ' investigacions i discussions del grup 
d 'es tudis comercials urbans de la 
Universitat de Barcelona (CARRERAS, 1990). 
En primer lloc es fa una aproximació a 
l'evolució del comerç tradicional durant la 
llarga etapa pre-industrial, només assenya
lant-ne els grans trets; a continuació s' ana
litza l'evolució del centre comercial de la 
ciutat, i finalment es fa una valoració de la 
situació actual. Les fonts que s'han fet ser
vir per a l'estudi han estat, generalment, 
guies urbanes i premsa setmanal, i esmen
tar-les totes resultaria excessivament pro
lix, de manera que s'ha reduït al mínim 
l'aparat erudit, mentre s'ha intentat que la 
bibliografia general, i la particular de 
Barcelona, sigui el més exhaustiva possible. 

Les activitats comercials 
a la Barcelona pre-industrial 

Les fonts documentals, les restes mate
rials i fins i tot la memòria col· lectiva con
cideixen sempre a mostrar que Barcelona 
ha estat una ciutat de botigues i de boti
guers des dels temps més reculats. La colò
nia romana I ulia Augusta Paterna Faventia 
Barcino, malgrat aquest nom tan pompós, 
era un llogarret poc important, per des
comptat molt més petit que Tarraco, la 
Tarragona actual, que fou capital de pro
víncia (primer de tota la Ibèrica, després 
només de la Tarraconense); fins i tot era 
més petita que les veïnes Iluro i Baetulo, les 
actuals Mataró i Badalona, respectivament. 
Justament, al segle lli d.C. els ciutadans de 
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Barcelona van adquirir (per compra?) les 
ruïnes de les muralles d'aquelles viles pro
peres a fi de reforçar les seves fortificacions, 
que formaven un circuit que es va mantenir 
intacte fins al segle XIII i del qual hi ha avui 
més restes que de la muralla enderrocada el 
1859 (DURAN, 1976). La visita al Museu 
d'Història de la Ciutat permet veure l'inte
rior d'aquelles muralles, format per frag
ments de columnes, capitells i estàtues; 
dóna testimoni de la seva fortalesa el fet 
que mai no foren destruïdes, ni tan sols 
l'any 992, quan al-Mansur conquerí i 
saquejà la ciutat. 

El geògraf i historiador Pierre Vilar ha 
fet notar que, en un litoral mancat de ports 
naturals, els arenys de tots dos costats de 
Montjuïc oferien un magnífic magatzem 
per al comerç llatí, i així la Barcelona roma
na tenia un emplaçament excel·lent prop 
de la desembocadura de dos rius, el 
Llobregat i el Besòs, que facilitaven les 
comunicacions entre la costa i l'interior de 
gairebé tot Catalunya (VILAR, 1929, 1964). 
L'aprofitament adequat d'aquest factor 
natural explica que a les excavacions de 
Barcino es trobin més restes de sitges i 
dipòsits d'oli i de gra que no pas de palaus 
i grans temples. De tota manera, la 
Barcelona romana no passaria d'ésser un 
petit punt d'intercanvi entre el que arriba
va de la mar Llatina, i fins i tot de més enllà, 
i el que s'extreia de l'interior català; un punt 
més en el sistema colonial romà, la conti
nuïtat del qual al llarg de dos miHennis 
contrasta amb la intensitat dels canvis que 
s'han esdevingut posteriorment. 

L'estabilització de la frontera entre els 
regnes cristians i l'Islam al Llobregat, cap a 
finals del primer miHenni, potser també 
fou una raó poderosa per atorgar a la ciutat 
un paper pioner dins del conjunt de la inci
pient Catalunya. El paper pioner significa 
funció política i militar, però també comer
cial. L'esplendor de la ciutat medieval, jun
tament amb el de tota la confederació cata
lano-aragonesa, en la qual exercia un paper 

motor indiscutible, almenys durant els 
segles Xl al Xlll, es basava en l'activitat dels 
comerciants i, sobretot, en la dels merca
ders. Ells van dissenyar una política d'ex
pansió colonial mediterrània, en la qual el 
comerç seguia els exèrcits. La decadència 
del comerç mediterrani i l'apogeu de 
l'Atlàntic van coincidir amb la segona crisi 
històrica de la ciutat. 

El fogatge ' de l'any 1389 reprodueix la 
pedra circular de l'antiga plaça del Blat, que 
assenyalava el punt central de la divisió en 
quatre quarters de la Barcelona medieval. 
La plaça, situada davant la porta romana 
que comunicava el Cardo maximus amb la 
via Francisca, vers el Pirineu i Provença, 
era aleshores el mercat del gra, base de l'ali
mentació tradicional. Aquest fogatge, fet 
ja sota l'impacte negatiu de les pestes ini
ciades al segle XIV, mostra que els quarters 
més rics eren els dos litorals, més a prop del 
port; entre tots dos concentraven el68% de 
la recaptació total, així com el68%, també, 
dels arnesos (cavalleries) declarats. Els 
carrers de l'Argenteria, dels Canvis, del 
Born i de Montcada, carrers de comerciants 
i de mercaders, eren els que tenien els focs 
més rics (GARCIA I GUÀRDIA, 1986). 

No hi ha noves dades detallades fins el 
fogatge del 1516, fet en els primers anys 
del regnat de Carles I d'Habsburg. 
Aleshores, 744 caps de família tenien l'ofici 
de comerciant, el que representava 1'11,7% 
dels focs censats; si a aquesta xifra s'afegei
xen els 240 mercaders, el percentatge puja 
al 15,5%. Els comerciants es trobaven 
situats al llarg del carrer de l'Argenteria, al 
costat de la muralla romana i al llarg del 
camí cap a Provença, mentre que els mer
caders se situaven vers el litoral'. Si als ofi
cis exclusivament comercials s'afegien els 

Notes: 

I. Els fogatges eren censos dels focs o llars que exis
tien en un moment determinat, i es van fer fins al 
segle XVI. 
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artesans, en els tallers dels quals s'atenia el 
públic i es feia la venda directa, el percen
tatge pujaria encara un 10,3% més. En 
resum, es podria dir que a començaments 
del segle XVI una quarta part dels focs bar
celonins vivien de les activitats comercials o 
d'altres que s'hi relacionaven (GARCIA I 
GUÀRDIA, 1986). 

Aquesta situació va romandre relativa
ment estable, sense grans canvis en l'espai 
intern de la ciutat, que es mantenia en la 
relativa homogeneïtat típica de les ciutats 
pre-industrials. L'hegemonia de Castella, 
amb la consegüent absència de cort i de 
cortesans a Barcelona, i el predomini de les 
vies comercials atlàntiques impedien qual
sevol mena de canvi. De la mateixa manera 
que en l'arquitectura tradicional les formes 
gòtiques van sobreviure per damunt del 
Renaixement i, gairebé, del Barroc, a la 
geografia comercial es va mantenir la segre
gació funcional marcada a la toponímia 
urbana que caracteritza les èpoques ante
riors, almenys fins a començaments del 
segle XVIII, segons la informació contingu
da en el cadastre del 1716 (GARCIA 1 

GuARDIA, 1986). 
Les grans transformacions de la ciutat 

van començar en el segle XVIII, amb la 
industrialització i les seves conseqüències 
d'especialització funcional i segregació 
social en l'àmbit de la ciutat. L'impacte de 
la manufactura sobre el comerç va trigar 
una mica a fer-se palès. Les botigues i els 
magatzems continuaren ocupant les plantes 
baixes de la majoria dels edificis, però la 
segregació social en la residència de la 
població va comportar també l'especialit
zació dels comerços segons el segment de la 
demanda al qual s'adreçaven. Es tendia a 
conformar així, per primera vegada, un 
centre de la ciutat, on es concentraven les 
activitats de direcció de la nova indústria i 
dels comerços especialitzats que proveïen 
les classes dirigents urbanes. Ja durant el 
segle XIX, el creixement del proletariat i 
l'increment de la massa d'assalariats van 
posar els fonaments de l'augment de la 
demanda comercial, i alhora la ciutat adqui
ria espais públics destinats a l'esbarjo i els 

Notes: 

2. Cal r-ecordar que precisament aquell any va 
començar la construcció de la muralla de mar, 
fet que separà la ciutat del contacte directe amb 
les activitats portuàries. 

3. En aquest sentit es pot esmentar la ciutat de Sao 
Paulo, que entre el1960 i el1970 desdoblà el seu 
centre de negocis (CORDE! RO, 1988). 

equipaments (per exemple, els primers edi
ficis destinats a mercats públics), i el fet de 
comprar va començar a adquirir el modern 
caràcter social, que superava la subsistència 
tradicional. 

L'evolució del centre de la ciutat 
La pròpia noció de centre neix, de fet, 

amb la ciutat capitalista, ja que només la 
segregació social que es va afegir a la fun
cional tradicional podia comportar la con
centració d'activitats de decisió i de presti
gi social en els llocs privilegiats de l'espai 
intern de les ciutats. Perquè aquesta con
centració sigui possible cal la coexistència 
d'una sèrie de condicions, per exemple, 
espai disponible, una accessibilitat tan gran 
com sigui possible i un determinat nivell de 
prestigi social de l'entorn del centre. Un 
cop iniciat el procés, cadascun d'aquests 
factors es va accentuant i actua com una 
mena de cercle viciós que fa el centre més 
central cada dia. Només la saturació i la 
degradació dels vells centres i l'obertura de 
noves possibilitats permet un canvi de les 
localitzacions centrals'. A Barcelona, 
durant els darrers cent cinquanta anys, el 
centre ha restat relativament estable, mal
grat haver tingut un notable desplaçament 
que ha deixat la seva empremta en diversos 
aspectes de la morfologia de la ciutat. 

La Barcelona contemporània, industrial i 
capitalista, i per tant comercial, va tenir el 
primer centre de negocis molt a prop de la 
muralla de Mar, al capdavall de la Rambla i 
vers la plaça del Duc de Medinaceli, al vol
tant del carrer Ample. L'any 1844 van coin
cidir en el temps i en l'espai dos fets signifi
catius: d'una banda, es va obrir la seu del 
Banc de Barcelona, a la Rambla, on havia 
estat l'antiga foneria de canons, que des
prés fou farmàcia militar, i d'una altra, es va 
inaugurar la plaça del Duc de Medinaceli, 
urbanitzada per l'arquitecte Francesc 
Daniel Molina i Casamajó (1812-67), en els 
terrenys de l'antic convent dels mercedaris. 
El Banc de Barcelona, institució basada en 
l'autoritat moral i el prestigi material de la 
família Girona, era el primer gran intent 
de creació d'un sistema financer català, 

4. Un dels millors escriptors del naturalisme català. 
La versió francesa de la seva novel·la La Papa
llona fou prologada pel mateix Émile Zola, el 
1885. 

5. El carrer on era el bordell les ocupants del qual 
inspiraren el quadre Les demoiselles d'Avignon, 
de Pablo Picasso. 

però va fer fallida estrepitosament el 1920 
(CABANA, 1978). També és significatiu que 
al centre de la plaça es va aixecar el primer 
monument de ferro colat de la ciutat, la 
columna commemorativa de l'almirall 
medieval Galzeran Marquet, símbol pri
merenc d'una nova estètica i alhora de la 
nova siderúrgia catalana; aquesta simbòlica 
novetat va rebre les crítiques aïrades 
d'alguns periodistes contemporanis, habi
tuats a monuments de materials nobles, 
com el marbre o el bronze, i refractaris als 
inicis de la mercantilització de l'art 
(ANGELÓN, 1854). 

A la vora de la seu central del Banc, i al 
voltant de la plaça, es constituí el primer 
centre de negocis de la ciutat. En una guia 
urbana del 1856 es destaca que a diferents 
edificis de la plaça hi havia la seu social o el 
despatx de diverses empreses, com la 
Industria Algodonera, de Sant Andreu de 
Palomar, Ferrer y Cía., de Vilanova i la 
Geltrú, i Quer y Abad, de Sabadell; molt a 
prop situa la de La España Industrial, la de 
Cros i la de Güell, Ramis y Cía., totes tres 
amb fàbriques a Sants, i les de Masó, Cerdà, 
Segura y Cía., de Sitges, i Gispert, 
Laucherión y Cía., de Vilanova i la Geltrú. 
Des d'aleshores, i gairebé fins al comença
ment del nou segle, la centralitat d'aquest 
sector es va incrementar: el 1864 es creà la 
companyia asseguradora La Catalana, pri
mer a la rambla de Santa Mònica, després al 
carrer Nou de Sant Francesc; entre el1874 
i el 1892, el Banco de España va tenir la 
delegació barcelonina al carrer Ample; el 
1881 es va fundar el Banco Vitalicio, al 
núm. 8 de la plaça del Duc de Medinaceli, 
mentre que dues altres asseguradores s'ins
tal·laren ben a prop, al passeig de Colom: el 
Centro de Navieros y Aseguradores el 
1879, i l' Assicuratrice Italiana el1900. 

L'ambient i la categoria del lloc foren 
bellament i fidelment descrits pel literat 
Narcís Oller' (1846-1930) en la novel·la La 
febre d'or, que recull l'optimisme inversor 
que era l'estat d'ànim predominant en els 
anys 1890-92. El protagonista obre casa al 
carrer Ample per tal de guanyar respecta
bilitat. Les transaccions borsàries, base 

6. Cerdà, a més de projectar l'Eixample de Barcelona, 
va escriure el1867l' obra Teoria general de la urba
nización, que recentment ha estat traduïda al francès. 

7. El terme indià (indiana en castellà) designava, a 
finals del segle XIX i començaments del XX, els 
espanyols que s'havien enriquit a Amèrica i tor
naven a Espanya a invertir els seus capitals. 
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d'aquella febre d'or, es feien encara en el 
borsí del carrer d'Avinyó' o a les llotges 
del Liceu, també molt a prop del barri. La 
fidelitat descriptiva de la novel·la fou 
demostrada en un article del polifacètic 
Carles Soldevila (1892-1967), en el qual 
identifica tots els seus personatges en la 
realitat del moment (McDONOGH, 1986). 
En aquella època, els barris de Ribera i de 
Sant Pere eran encara els de la indústria i 
del comerç tèxtil. El comerç de luxe, en 
canvi, es concentrava en alguns punts de la 
Rambla i, sobretot, en el carrer de Ferran, 
obert sobre la trama medieval entre els anys 
1824 i 1844 (NADAL, 1943). 

La progressiva ocupació, entre el 1860 i 
el1880, de l'Eixample, un sector urbanístic, 
gairebé una ciutat nova, dissenyat per 
l'enginyer català Ildefons Cerdà• (1815-
1876) i aprovat per reial decret el1860, no 
privava que tota la vida de Barcelona 
romangués pràcticament tancada dins el 
recinte medieval fins gairebé cinquanta 
anys després de l'enderrocament de les 
muralles. Els barcelonins estaven tan acos
tumats a viure enmig d'altes densitats 
urbanes, amb un col·lapse circulatori gaire
bé permanent, que es malfiaven de traslla
dar-se a la ciutat nova, amb les seves condi
cions de vida suburbanes, que ells 
consideraven quasi campestres. Calgué 
esperar fins que els rics indians7

, que torna
ven a Espanya temorosos de les creixents 
crisis colonials i delerosos d'invertir en el 
negoci immobiliari barceloní, i alguns pro
pietaris rurals de l'interior de Catalunya, 
que fugien de les extorsions de la tercera 
guerra carlina, colonitzessin el sector central 
de l'Eixample, amb els seus palauets arabit
zants o les seves petites cases unifamiliars 
d'estil anglès, perquè els ciutadans de 
Barcelona comprenguessin que la seva ciu
tat havia canviat d'escala, perdessin el temor 
a viure en els nous barris i aprenguessin a 
intervenir àmpliament en el negoci immo
biliari (PLA, 1945, 1956; CARRERAS, 1986 ). 

Un nou esdeveniment urbà contribuí 
també a accelerar la sortida dels propietaris 
barcelonins cap a l'Eixample al mateix 
temps que creava un dels primers carrers 
dedicats als negocis: l'obertura de la via 

8. En aquest sentit, el passeig de Gràcia és la versió 
barcelonina del bulevard parisenc, tal com el va 
descriure Baudelaire (BENJAMIN, 19). 

9. L'eix de la Rambla es formà a partir de la prohibi
ció de construir a determinada distància de la mura
lla medieval, i durant el segle XVI!l fou regularitzat 
fins a esdevenir el passeig que és actualment. 
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Laietana, el 1907 (OLIVES, 1969). El nou 
eix, previst ja per Cerdà com un dels tres 
que travessaven la ciutat medieval, comu
nicava la ciutat nova amb el port; la seva 
urbanització va possibilitar la primera 
coJ.laboració moderna entre la banca pri
vada (en aquest cas el Banco Hispano
Colonial, avui Banco Central) i la nova 
administració local, representada pel pri
mer consistori municipal elegit democràti
cament. La via Laietana esdevingué així un 
carrer-pantalla, que amagava la degradació 
dels vells carrers medievals abandonats pels 
estadants tradicionals i només s'obria a fi de 
mostrar restes nobles, com un llenç de 
muralla romana o la capella reial de Santa 
Àgata. Es tracta d'un carrer format gairebé 
exclusivament per edificis d'oficines i 
comerços: l'any 1917 s'hi va instaJ.lar la seu 
central de la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvis, que hi ha romàs fins -al 
final dels anys vuitanta; el 1927 s'hi tras
lladà la companyia Assicuratrice Italiana; el 
1932 hi obrien les portes l'asseguradora 
suïssa Winterthur, el Crédit Lyonnais i la 
Banca Jover; el1933 s'hi traslladà el Banco 
de España, a l'edifici que avui estatja la 
Caixa de Catalunya. També es troben en 
aquest carrer institucions econòmiques, 
com el Foment del Treball Nacional, la 
patronal catalana, i de sindicats i compan
yies navilieres, com la Transmediterrinea o 
Fernando Roqué. Molt a prop de la via 
Laietana es van instaJ.lar també les seus 
socials de grans empreses tèxtils catalanes, 
com La España Industrial (a la plaça 
d'Urquinaona, procedent de la del Duc de 
Medinaceli), Sert (al passatge homònim) o 
Bertrand y Serra (al carrer de Trafalgar). 

Els comerços no van seguir exactament 
aquest camí, amb poques excepcions. El pas
seig de Gràcia, al centre de l'Eixample, fou el 
successor del carrer de Ferran, després que 
els industrials i comerciants de Barcelona ja 
hi havien fet aixecar els seus grans blocs de 
pisos amb majestuoses façanes d'estil 
modernista; els grans noms de la burgesia 
catalana (Arnús, Marianao, Malagrida, 
Ametller, Batlló, Rocamora, Milà, etc.) van 
escollir els grans arquitectes del moment 
(Sagnier i Vilavecchia, Puig i Cadafalch, 

1 O. La Rambla de Catalunya no figurava al pla de 
l'Eixample de Cerdà, i hi fou incorporada amb 
aquesta finalitat, però fins als plans de la ciutat 
olímpica, en els primers anys de la dècada dels 
noranta, no ha aconseguit un tractament urba
nístic adient a aquell objectiu. 
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Domènech i Montaner i, sobretot, Gaudí). 
El carrer es va convertir així realment en el 
passeig', on la burgesia exhibia el seu luxe i la 
seva elevada capacitat de consum (PLA, 1956 ). 
La plaça de Catalunya va actuar com a ròtu
la que facilitava el pas del centre comercial 
de la ciutat medieval a la ciutat nova. 

La Rambla' , el carrer més simbòlic de la 
ciutat, va saber mantenir un paper de via 
comercial bastant densa, al voltant del mer
cat de la Boqueria, continuació d'un vell 
mercat a l'aire lliure que es feia davant la 
porta homònima del primer recinte medie
val de muralles; la Boqueria és encara avui 
el primer en la jerarquia dels mercats muni
cipals, i un punt de gran atracció turística. 
La Rambla és la seu de les parades de flors 
i d'animals i dels quioscos de premsa, ben 
assortits i oberts gairebé a qualsevol hora 
del dia i pràcticament cada dia de l'any, 
dels comerços tradicionals de confecció i de 
cinemes, cafès, hotels i restaurants de totes 
les categories i estils. 

La plaça de Catalunya va veure l'inici de 
la localització dels grans magatzems en els 
seus voltants: Vicenç Ferrer, a la pròpia 
plaça, avui integrat en El Corte Inglés, 
obert el 1962; els manresans Jorba, al por
tal de l'Àngel; El Siglo, primer a la Rambla 
(on actualment hi ha el SEPU) i després al 
carrer de Pelai, o El Aguila, a la plaça de la 
Universitat. 

El passeig de Gràcia ha estat el gran apa
rador de la nova burgesia noucentista, on 
s'exhibien vestits i senyores, carruatges i 
nens, minyones i barrets (PLA, 1956). Allí 
s'instaJ.là el comerç de luxe, en botigues 
noves o traslladades del vell carrer de 
Ferran, sobretot del ram de la sastreria i la 
confecció, però amb l'acompanyament de 
perfumeries, rellotgeries, sabateries, pastis
series, llibreries i galeries d'art; a més 
d'aquesta mena d'establiments també s'hi 
van obrir alguns hotels de prestigi. La 
influència del passeig es va estendre a les 
seves travessies i alguns carrers veïns, en 
especial cap a la Rambla de Catalunya, on 
el comerç alternava amb els serveis i la 
residència d'alt standing. Aquest darrer 
carrer, que sempre ha intentat constituir-se 
en una prolongació directa de l'eix de la 
Rambla' 0, va desenvolupar en el tram més 
proper a la plaça de Catalunya activitats 
d'oci (cafès i teatres), a més d'acadèmies i 
companyies d'assegurances. Des del punt 
de vista urbanístic, cal assenyalar que és 
l'única via barcelonina el bulevard central 
de la qual es va salvar de la febre automo
bilística dels anys seixanta. 
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Les transformacions econòmiques ini
ciades a Espanya al final de la dècada dels 
cinquanta" cristal·litzaren també en el canvi 
de les activitats centrals de la ciutat en la 
morfologia del passeig de Gràcia i els 
carrers adjacents. Els bancs i les compa
nyies d'assegurances envaïren el passeig en 
un procés típic de selecció de les activitats 
terciàries, la burgesia resident i els seus 
comerços en foren expulsats, es van ende
rrocar alguns edificis i el racionalisme de 
postguerra hi va fer la seva aparició 
QACOBS, 1961)12

• La localització de grans 
magatzems sobre l'eix de la Diagonal (Sears 
el 1963; el segon centre comercial d'El 
Corte Inglés, el1974) va atreure cap aques
ta via l' activitat terciària del passeig de 
Gràcia, fet que ha comportat el sentit lon
gitudinal que té avui l'eix comercial barce
loní i ha impedit, alhora, la destrucció total 
del passeig en el sentit que ha estat denun
ciat a la majoria de les ciutats occidentals 
(J acobs, 1961 ). Com a conseqüència 
d'aquestes mutacions van desaparèixer 
bona part dels establiments tradicionals i es 
van fer importants obres d'infrastructura, 
sobretot aparcaments subterranis i noves 
línies de metro. La Rambla va veure sorgir 
els establiments destinats al turisme: res
taurants més o menys típics, pelleteries més 
o menys barates i botigues de records. 

Els anys vuitanta han comportat una 
altra sèrie de canvis importants. D'una 
banda, la constitució del govern autònom 
de Catalunya ha originat la multiplicació 
dels edificis administratius; vells palaus i 
cases modernistes són restaurats, i 
Barcelona es va convertint progressivament 
en una ciutat de funcionaris, el que no havia 
estat mai. D 'altra banda, el fenomen de les 
galeries comercials ha permès la convivèn
cia dels establiments comercials de reduïdes 
dimensions tradicionals amb les noves for
mes de shopping center especialitzat i dinà
mic. Novament, el passeig de Gràcia fou el 
centre d'aquestes transformacions. En la 
seva cruïlla amb la Diagonal ha sorgit un 
nou centre administratiu (tres conselleries 
de la Generalitat, la Cambra de Comerç, la 
Diputació Provincial, entre d'altres insti
tucions) que ha provocat la proliferació de 
nous bars i restaurants, així com d'hotels i, 

Notes: 

Il. El 1959, any de l'aprovació de l'anomenat Pla 
d'Estabilització, ha estat considerat tradicional
ment pels economistes l'inici de la modernitza
ció d'Espanya. 
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fins i tot, d'apartaments de luxe. De la 
mateixa manera, aprofitant la vella tradi
ció d'algunes galeries comercials, el desen
volupament de les quals era més aviat 
minso, es va anar formant en una de les 
illes de cases centrals del passeig el conjunt 
del Bulevard Rosa, empresa pionera i la 
més dinàmica d'aquest tipus de nou esta
bliment comercial. La nova fórmula es basa 
en la gestió conjunta de diversos establi
ments petits, que són seleccionats estricta
ment, i ha estat copiada en molts altres 
punts de la ciutat. 

Al costat de les galeries com a fórmula 
que permet fer compatibles dimensions 
reduïdes i gestió actualitzada, comparable a 
la fragmentació dels antics cinemes i teatres 
en multicines, han sorgit altres fenòmens 
comercials nous. Els establiments apleguen 
nous ventalls de productes (llibres, cinema 
i música, o aliments i restauració, per exem
ple), i el capital estranger penetra àmplia
ment en el sector de la venda comercial, 
sobretot mitjançant la franquícia, en l'ali
mentació, la confecció o la perfumeria. Si el 
primer fenomen ha permès un desenvolu
pament original del comerç i els carrers 
barcelonins, el segon referma el procés 
d'uniformització que caracteritza l'econo
mia actual. 

El comerç concentrat a la Barcelona 
actual 

Segons la informació estadística munici
pal, el municipi de Barcelona comptava, 
l' any 1988, amb 36 646 locals comercials i 
24 782 locals més classificats com de ser
veis, el que suposa més de 61 000 establi
ments terciaris oberts; això dóna una mit
jana de 27,7 habitants per establiment. 
Aquest fet significa, en primer lloc, que el 
minifundisme continua essent la caracte
rística dominant, també en aquest sector 
de l'economia urbana. En aquest cas, mini
fundisme no tan sols suposa el predomini 
de la petita empresa, sinó, sobretot, la pre
dominança de l'empresa familiar. Aquesta 
estructura s'ha basat de forma molt marca
da en el paper peculiar de la dona dins la 
societat barcelonina en particular, i catala
na en general. Les dones són comercian
tes, sovint molt bones venedores, encara 

12. Les ordenances municipals de Barcelona, que 
prohibeixen aixecar edificis de més de 40 m d'alça
da, Uevat de casos excepcionals, han impedit la 
conformació d'una City a l'estil nord-americà. 
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que són treballadores sense feina oficial, 
fins i tot sense salari, però, alhora, són 
esposes i mares i mestresses de casa, tre
balls que ni tan sols són reconeguts en les 
estadístiques oficials com a sectors de la 
població activa. Les dones són també con
sumidores, sovint molt bones comprado
res, esposes, mares o àvies, la majoria mes
tresses de casa sense ofici o sense lloc de 
treball, per a les quals la botiga de caire 
familiar és més un centre de sociabilitat que 
un punt de distribució; l'any 1988les dones 
només representaven oficialment el35,6% 
de la població activa, i els percentatges més 
baixos es registraven en els barris més 
modestos. Aquest paper de la dona, no 
remunerat, encara poc estudiat, és un dels 
factors que permeten explicar la super
vivència dels petits establiments familiars, 
que de vegades han acabat amb la com
petència dels supermercats i els hipermer
cats o, almenys, l'han frenat, mitjançant la 
seva adaptació al sistema d'autoservei". 

Dintre d'aquest conjunt se situa un cen
tre comercial clar, format al llarg de la 
història, tal com s'acaba d'exposar. Es trac
ta d 'uns cinc quilòmetres lineals de vies 
urbanes centrals, al voltant de les quals 
s'han localitzat les activitats terciàries més 
importants, no tan sols al servei dels habi
tants de la ciutat, sinó també al dels d'una 
gran zona d'influència, i fins i tot al dels 
turistes que la visiten. En una superfície 
que no arriba al2% de l'extensió del terme 
municipal es concentra el 6,2% dels ser
veis privats i el 16,5% dels establiments 
comercials, amb tota la diversitat d'espe
cialitzacions que es poden trobar a la ciutat 
i amb les empreses comercials que declaren 
els beneficis més elevats (CARRERAS, 
DOMINGO I SAUER, 1990). 

Aquest centre comercial està conformat 
per alguns grans sectors clarament diferen
ciats. En el primer nivell de la jerarquia es 
troba el que podria denominar-se pròpia
ment el Central Business District, al llarg 
del passeig de Gràcia, la Rambla de 
Catalunya i la Diagonal, que té una gran 
centralitat, uns equipaments i una infras
tructura magnífics i un enorme dinamis
me. En un segon nivell de jerarquia es troba 
l'illa de vianants, creada en els anys seixan-

13. L'autoservei suposa la col·locació dels productes en 
accés directe i el cobrament mitjançant una caixa 
registradora a la sortida-entrada de l'establiment, 
sense ampliar-ne les dimensions, i amb la dona 
atenent les vendes assistides mentre el marit cobra. 
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ta, que comprèn una part del denominat 
Barri Gòtic, entre la Rambla, la catedral i la 
plaça de Catalunya; presenta una gran 
diversificació funcional i un patrimoni 
arquitectònic adequat, però està mancada 
de dotacions de serveis i de grans equipa
ments1', algunes especialitzacions comer
cials estan molt saturades i, en general, s'hi 
observa una tendència cap a la degradació i 
la pèrdua d'atractiu, com a conseqüència 
de l'especialització vers consumidors joves 
de productes barats. Al mateix nivell es 
troba un gran barri dedicat al comerç a 
l'engròs de productes tèxtils i de confecció, 
amb una gran tradició tant dintre com fora 
de la ciutat i que té encara actualment un 
gran dinamisme15. En un tercer nivell se 

Notes: 

14. L'Ajuntament va construir durant el 1990 nous 
aparcaments a les places de Catalunya i de la 
Catedral, que podrien atenuar aquest problema. 

situa el conjunt de la ciutat antiga, sobretot 
els eixos de la Rambla i la via Laietana, 
encara amb problemes de rehabilitació 
d'edificis i amb establiments de gran tradi
ció, en especial pel que fa a la confecció i la 
restauració. Finalment, un quart nivell el 
formarien els sectors del vell port, dinàmic 
centre comercial especialitzat en els apa
rells electrodomèstics barats, i de Maria 
Cristina, modern centre d'oficines creat al 
voltant del segon centre comercial dels 
grans magatzems El Corte lnglés. 

Al costat d'aquest gran eix central es 
podrien destacar encara dues concentra
cions comercials que se situen en el tercer 
nivell de la jerarquia, però que posseeixen 
una gran diversitat funcional i un nombrós 

15. Fins i tot ha sorgit una "galeria comercial" a 
l'engròs dedicada a aquesta especialització tèx
til i de confecció, al carrer del Bruc. 

(Foto: autor) 

públic popular. Es tracta de la zona for
mada al voltant del mercat municipal de 
Sant Antoni16 i de l'eix de la carretera 
d'Hostafrancs-Sants (CARRERAS, 1974 ). 

De tots els establiments estudiats, que 
són gairebé 1 O 000, s'ha deduït que el dina
misme comercial està correlacionat direc
tament amb la disponibilitat d'informació, 
sobretot econòmica, amb la disponibilitat 
de targetes de crèdit pel que fa a les com
pres i amb l'ús de serveis informàtics en la 
gestió del negoci. La dinàmica dels 
comerços també ha estat gran; entre el 1979 
i el1988la taxa mitjana d'obertures de nous 
locals fou del 88%, fet que suposa una 
important creació en una zona ja molt satu
rada comercialment; la taxa mitjana de tan-

16. On els diumenges hi ha un mercat de llibres 
d'ocasió i l'Ajuntament ha construït un gran 
aparcament subterrani. 
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caments, en el mateix període, fou del 

48,2%, el que representa un creixement del 

cens d'establiments d'una mica més del4% 

anual en aquests deu anys. Malgrat les 

reduïdes dimensions dels establiments, s'ha 

detectat la possibilitat de supervivència 

d'aquest centre comercial, a pesar dels 

plans de noves zones comercials que es 

proposen a la perifèria. El manteniment del 

centre tradicional de Barcelona, amb la 

diversificació que suposen els seus cinc 

quilòmetres, permet també el manteniment 

de la relativa unitat de l'espai social barce

loní; el centre, tal com funciona, continua 

essent un lloc de sociabilització. 

Per aquesta raó, com a conclusió dels 

estudis realitzats, es proposava que, en 

comptes de construir nous shopping cen

ters, que intenten reinventar la ciutat, com 
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Empezar sobre una base sólida 

lmeJgraph ~a registered trademark of lntergraph CorporaUon O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA 

e uando se estan estableciendo las bases para la 
construcción de un edificio o autopista o de un 

sistema completo de infonnación geografica, se 
necesita una tecnologia avanzada en topografia y 
cartografia. Existe un sistema suficientemente 
flexible que contiene una amplia gama de 
aplicaciones; una solución que resuelve todas las 
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH. 

Una base sólida para su proyecto 
·Para mejorar la eficacia en los proyectos o 
levantamientos para ingeniería, se requiere: 
D Conexión con libretas electrónicas. 
D Diseño parametrizado. 
D Proyecto, simulación y calculo de redes 

geodésicas. 
D Modelos di gi tales del terreno. 
D Aplicaciones para la implantación y diseño en 

ingeniería. 
D Aplicaciones para calculo y analisis de 

movimiento de tierras. 
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte 
de un sistema total e integrada, para la captura, 
gestión, analisis y presentación de infonnación 
geografica. Con I TERGRAPH, todos los ficheros 
relacionados con un proyecto fonnan parte de una 
base de datos única. La infonnación compartida 
ayuda a los distin tos departamentos a comunicarse 
adecuadamente, evitando la duplicación de datos, 
mejorando la productividad. 

Un compromiso sólido de fonnación y asistencia 
Para INTERGRAPH, la fonnación y asistencia al 
usuario son temas prioritarios. A partir del 
conocimiento de las tareas cotidianas en topografia e 
ingeniería, se consigue mejorar la productividad y la 
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos 
interactivos. Este compromiso con el usuari o ha 
convertida a INTERGRAPH en el líder mundial en 
cartografia asistida por ordenador. 
Empezar con I TERGRAPH supone establecer una 
base sólida, para cualquier proyecto en topografia, 
ingeniería o cartografia. 

Un sistema único. Todas las soluciones. 
Para mas informaeióf!., dirigirse a: 
INTERGRAPH ESPANA, S.A. 
C/ . Gobelas, 47-49 LA FLORIDA 
28023 MADRID Tel.: 91-372 80 17 
EDIFICI O UNIBER e/ . Aribau, 197-199 
08021 BARCELONA Tel.: 93 -200 52 99 
e/ . Las Mereedes, 8 48930 LAS ARE AS 
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66 

INTErG?i\?H 
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EL COMERÇ AL DETALL 
EN EL CENTRE TOLOSÍ EN EL 

MOMENT DE LA CONSTRUCCIÓ 
DEL METRO 

Els negocis i el comerç han contribuït a 
la prosperitat i fortuna de Toulouse, en 
diferents moments i a través de la història. 
El comerç al detall va ser, fins el segle xx, 
una de les feines principals, practicada tra
dicio nalment per la "ciutat vella" que 
correspon en gran part a l'actual centre '. 
Però des de fa un quart de segle, han sorgit 
altres activitats que es desenvolupen en 
aquesta ciutat que fins ara no havia pogut 
(o sabut) participar en la revolució indus
trial. Aquestes són activitats industrials en 
punta i activitats terciàries, d'un alt valor 
afegit, en gran part responsables de l'actual 
"boom" econòmic. 

En el centre de Toulouse, el comerç al 
detall ha conegut fortunes diverses en els 
tres últims decennis. Després de travessar 
grans dificultats (inadaptació d'estructu
res i de mètodes, envelliment de la pobla
ció, reducció de l'aparell, descens de la 
xifra de ne gocis) que són impròpies 
d'aquesta ciutat, coneix, des de fa deu anys, 
una recuperació inqüestionable. Els tolc
sins prenen la mesura a través de la quali
tat i la diversificació de productes que es 
presenten a la venda, la renovació dels 
magatzems i el luxe d'algunes botigues que 
apareixen en aquests últims anys (Cartier, 
Louis Vuitton, ... ). Tots els elements de 
recuperació comercial, comprovats en 
altres parts de França, es tornen a trobar 

Notes: 

I. És a dir, l'emplaçament arqueològic delimitat a 
l' interior del cinturó dels bulevards, situats al 
segle XIX, sobre la zona de les antigues muralles. 

2. Paris és lluny, com Bordeaux i Montpellier. Però 
l'entrada d'Espanya al Mercat Comú ha modifi
cat considerablement els atots de la situació tolo
sina, escurçant certes distàncies: la proximitat i el 
dinamisme econò mic de Barcelona comencen, en 
efecte, a espantar molt els tolosins. 
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aquí coordinats favorablement amb el crei
xement econòmic i el desenvolupament del 
sector terciari. 

No obstant, les inquietuds dels comer
ciants, que s'han manifes tat en diverses 
ocasions en aquests últims dos anys, fa que 
ens interroguem sobre això. Aquesta 
comunicació es proposa analitzar la situa
ció del comerç en el centre de Toulouse, a 
partir de recerques que estan en curs i que 
haurien d 'arribar a la realització d'un cert 
nombre de plànols. 

Una tradició comercial antiga 
No fa el cas aquí recordar els atots i els 

avantatges de la situació de la ciutat, que els 
geògrafs, des d'Estrabó, atorguen a Tou
louse. Han jugat fort a partir de dos impor
tants períodes de prosperitat comercial que 
la ciutat va conèixer en el curs de la seva 
història: el segle XV- XVI amb el cicle de les 
pastes, i el segle XVIII amb el cicle dels 
grans. L'època contemporània ha reforçat 
aquesta oposició avantatjosa, àdhuc hege
mònica; és la metròpoli dominant per com
plet al Midi-Pyrénées, sobre la xarxa de 
ciutats més petites i modestes', consolidant, 
a la segona meitat del segle xx, una tradició 
comercial que ha impregnat profundament 
la mentalitat tolosina' . La mateixa estruc
tura urbana conserva en el seu paisatge 
urbà molts vestigis, des del Canal de Midi 

3. Toulouse no és lluny de pensar que és millor 
ser un negociant pròsper o un botiguer modest 
i honorable, que un industrial amb un futur 
incert. 

4. Les dades disponibles s'han tret d'un estudi enco
manat per la C hambre de Co mm erce de 
Toulouse al CECOD, en un clima d' inquietud 
que la llei Royer no havia arribat a esmortir; per 
exemple CECOD: La revitalisation commercia-

fins les andanes de la Garona, transforma
des en port al segle XVIII. 

De la crisi a la recuperació, 1959-79 
Com moltes altres ciutats de l'Europa 

occidental el comerç al detall surt d'un perí
ode difícil del qual se'n ressenteix ràpida
ment el centre. L'any 1969 apareix en el 
territori municipal, a instàncies del coJ.Iectiu 
local, la primera gran superfície comercial, 
digna d'aquest nom (amb una societat de 
capital, en aquell temps tolosí, l'Épargne). 
L'any 1972, a les portes de Toulouse, a 
Portet-sur-Garonne que és al sud de la ciu
tat, va fer-se l'operació més important del 
grup Carrefour (hipermercat regional de 
24 000 m' ). El 1979, la ciutat comptava ja 
amb 6 hipermercats'. El conjunt d'hiper
mercats i grans zo nes especialitzades 
representaven 130 000 m2, fonamentalment 
reagrupades en el sector sud-sud-oest, al 
llarg de la carretera Nacional20. El mateix 
any es censaven en el centre de la ciutat, en 
una delimitació extensiva, 2 612 punts de 
venda per a una superfície total aproxima
da de 186 184m2 (dels quals més de 
25 775 m' corresponen als 5 grans magat
zems del centre)'. 

S'havia aturat la crisi del comerç central 
des de finals dels anys setanta? Hom esta
ria temptat de pensar-ho a partir de les 
dades dels cens del1978. En efecte, l'aparell 

/e du centre-vil/e à Toulouse, pàg. 4. Toulouse, 
1979. 

S. El centre ampliat correspondria a l'hipercentre, 
de la Garona a l'oest i dels bulevards a l'est, i el 
pericentre (entre els bulevards i el canal de 
Midi) i el suburbi Saint Cypri en entre la 
Garona i l'avinguda C harles de Fitte. Aquesta 
delimitació correspon avui dia, en el POS, al 
centre tolosí. 
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Hipercentre 
Pericentre 
Ribera esquerra 
Total centre ampliat 

Núm. comerços 

+42 
-35 
-54 
-47 

Evolució(%) 

+2,4 
-5,7 

-20,5 

Superfície (m') 

+9511 
-500 

-2961 
--6050 

{Nota: s'han representat en negreta els aspectes més significatius d'aquesta evolució quinquennal) 

Taula 1: Evolució del nombre de comerços i àrees en el centre tolosí (1974-78) (Font: Enquestes de CECOD) 

Hipercentre Pericentre Ribera esquerra Total 

Alimentació -46 -11 -25 -82 
Higiene-sanitat +11 -4 -2 -17 
Equipament de la llar -21 +2 -9 -28 
Equipament personal +57 +5 +3 +65 
Cultura, lleure +76 -5 -8 +53 
Serveis -35 -21 -13 --69 
Total +42 -35 -54 -47 

(Nota: s'han representat en negreta els aspectes més significatius d'aquesta evolució quinquennal) 

Taula 2: Evolució del nombre de punts de venda per sectors segons les zones geogràfiques del centre (1974-78) 
(Font: Enquestes de CECOD) 

de distribució al detall comptava amb tants 
punts de venda, aproximadament, com el 
1974 (-47 punts, o sigui, -1,2 %). Mentre, 
darrera aquesta aparent estabilitat es mani
festaven tendències que anunciaven ja la 
situació actual, caracteritzada per una forta 
especialització del comerç en el centre, una 
evolució qualitativa de l'aparell i un 
reforçament del paper d'alguns barris i 
carrers del nucli, promogut ràpidament a la 
categoria d'hipercentre, denominació ofi
cial de la Chambre de Commerce. 

És evident el predomini comercial de 
l' hipermercat: en efecte, dels tres sectors 
que formaven el centre eixamplat, aquest va 
ser l'únic que va conèixer una evolució 
positiva (taula 1). 

L'evolució del nombre de punts de 
venda per sectors és igualment reveladora. 
Dos sectors comercials, l'alimentari i 
l'equipament personal, han conegut, en el 
centre, una evolució contrària, siguin els 
que siguin els sectors geogràfics implicats: 
l'alimentari, amb un saldo negatiu de 82 
establiments, i l'equipament personal, amb 
un saldo positiu de 65 establiments. Durant 
el mateix període, el sector cultura-lleure 
havia tingut un gran progrés (+76 unitats) 
(taula 2). 

Així, ha tingut lloc una divisió, en defini
tiva molt corrent, entre els clients i els sec
tors. El pes dels hipermercats ha progressat 

ràpidament en el sector alimentari, fins a 
representar prop del37 % de les vendes de 
queviures, mentre que es reforçaven els 
comerços especialitzats del centre, que 
representaven el 50 % de compres de pro
ductes diversos i augmentava especialment 
l'equipament personal. La fi del decenni 
dels setanta va conèixer una ràpida evolució 
que es pot mesurar, d'una banda per 
l'adaptació dels comerços, i de l'altra per un 
rejoveniment dels mateixos comerciants: 
309 punts de venda de l' hipercentre han 
canviat d'activitat entre 1974-78, mentre 
que la mitjana d'edat dels comerciants des
cendia a 47 anys. 

Poblacions i noves clienteles 
És indispensable situar aquesta evolució 

del sector terciari comercial en un context 
més ampli. És el millor per a mesurar els 
factors generals del progrés actual. L' aglo
meració tolosina no tenia, abans de la crisi, 
indústries pesades; per tant, no va patir la 
reconversió que diverses ciutats franceses 
del nord van conèixer en aquest període. 

Notes: 

6. Al mateix temps s'assistia, per altra banda, a una 
pujada de preus dels terrenys i immobiliaris que 
fan de Toulouse una ciutat més cara que Marseille 
o Bordeaux. 

7. Enquesta CCIT-BVA. 

Ben al contrari, el desenvolupament de les 
indústries punta (espai, informàtica, 
electrònica, química, bio-tecnologies) dels 
anys vuitanta, amb un saldo positiu de 
creació sobre supressió de l'ordre de 600 
llocs de treball a l'any, ha ajudat al desen
volupament més antic de l'aeronàutica civil 
i militar que havia fet de Toulouse, segons 
l'expressió consagrada de l'època, "una 
terra d'envol". 

La ciutat s'ha aprofitat igualment de la 
dispersió fora de la capital de grans escoles 
i empreses, una de les més prestigioses va 
ser Matra. La creació d'un tecnopol al sud
est de l'aglomeració, Labège-Innopole, 
anava en aquesta direcció. 

En conclusió, el desenvolupament, les 
activitats de serveis i d'hostaleria, mentre la 
ciutat es torna més atraient, li ha permès 
cobrir el retard que havia acumulat en 
aquest camp, en relació a altres grans ciutats 
europees. 

També els guanys de la població activa, 
ingressos i poder adquisitiu més elevats, 
quadres superiors i ITC han estat substan
cials•. Un estudi realitzat el 1989 sobre el 
comportament de compra dels habitants 
de la població tolosina feia aparèixer clara
ment la suprarepresentació de categories 
de quadres mitjans i superiors en el consum 
al centre de la ciutat, els quals disposen 
d'ingressos superiors a 10 000 francs' . És 
exagerat relacionar, en part, el desenvolu
pament del comerç al centre amb la presèn
cia d'aquests ITC i quadres o amb el con
sum d'estrangers de visita de negocis i/o 
de congrés a T oulouse? 

El progrés comercial dels anys vuitanta 
El1987, l'aglomeració tolosina comptava, 

a la zona de SDAU, amb 55 hipermercats i 
supermercats i 141 empreses no alimentà
ries que sobrepassaven els 400 m' , segons 
un informe de la CCIT'. Toulouse figurava, 
segons l'estudi de l'Institut Français du 
Libre Service (IFLS), entre les aglomera
cions de població millor equipades de 
França•. El ritme de creació d'aquests grans 
establiments, reduït per la llei Royer, s'ha 
mantingut en aquest últim decenni parti
cularment en els municipis pròxims a 
Toulouse (taula 3). El 1987, la Comissió 
del Département d'Urbanisme Commercial 
de la Haute Garonne va estudiar 12 dos
siers d'extensió o de creació de grans espais, 
per a 1 109 143m2 suplementaris10• 

Durant aquest mateix període va aparèi
xer, al centre de la ciutat, la gran distribució 
comercial nacional i internacional: el 1988 
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Vista de l'àrea d'aparcament d'una gran superfície comercial a la perifèria sud de Toulouse, un de ls hipermercats més grans de França (Foto:}. P. Lévy) 

es va inaugurar, a la plaça del Capitole, un 
magatzem C & A (3 600 m' ). A l'any 1991 
s'obrirà, al carrer d'Alsace-Lorraine, un 
magatzem Mark & Spencer al mateix lloc 
que va existir el primer magatzem creat 
immediatament després de l'operació 
haussmaniana, a finals del segle XIX (La 
Maison Universelle). Finalment, el1990 la 
societat Casino, que fins aleshores havia 
buscat més aviat llocs perifèrics, ha obert, a 
les rodalies de l'hipercentre, un supermer
cat de 1 500 m'. La inauguració es fa des
prés d'haver-ne obert tres més en les zones 
pericentral i suburbial de Toulouse. 

Aquest progrés va acompanyat d'una 
forta especialització del centre de la ciutat, 
en comerços diversos, bàsicament en les 
branques dedicades a l'equipament perso-

Notes: 

8. En un límit que correspon a la del projecte direc
tor, és a dir, Toulouse amb 62 municipis limí
trofes; per exemple CC!T: L 'équipement com
mercial de la H aute Garonne en établissements 
de plus de 400 m', pàg. 15. Toulouse, 1987. 

9. Abans Grenoble (2n), Bordeaux (3r), Paris (10è), 
i Lyon (11 è). 

10. CC!T, op cit., pàg. 17. 
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1968 1975 1982 1987 

Ciutat de Toulouse 39 54 74 91 
Superfície 67 854 105 204 129 279 145 890 

50 105 
Municipis perifèrics 
de la ciutat 6 18 
Superfície 12 700 61 502 115 852 197 316 

Total ciutat 45 72 124 196 
Superfície 80 554 166 706 245 141 343 206 

Taula 3: Evolució de l'equipament comercial a la ciutat de Toulouse (nombre d'establiments i superfície) 
(Font: CCIT Equipement commercial de la Haute Garonne. 47 pàgs. Novembre de 1987) 

nal i de la llar. L'hipercentre ha esdevingut, 
sense reserves i en pocs anys, un centre de 
consum de productes de luxe, afavorit per 
la franquícia que està a punt de modificar 
considerablement la percepció de la quali
tat del medi comercial. A Toulouse, com a 
moltes altres ciutats, la categoria dels 
comerços es defineix cada vegada més per 
les imatges que transmeten aquestes fran
quícies: el prestigi de la marca fa més que la 
qualitat dels mateixos productes (Cartier, 
Anny Blatt, Chevignon, Vuitton). Aquesta 
situació, no repercuteix d'igual manera en 
l'evolució del mode de vida i de consum 

d'aquesta nova burgesia tolosina, per qui la 
recerca de senyals de distinció i de reco
neixement tendeix a esdevenir un element 
important d'identitat o d'identificació 
social? 

Aquesta especialització no és nova a 
Toulouse: ja als anys setanta, el carrer 
Croix-Baragnon havia donat un exemple 
semblant, excepcionalment ràpid en la seva 
transformació: esdevingué en gairebé cinc 
anys el carrer per excel·lència de botigues 
de luxe, amb una clientela molt escollida i 
en un barri, Saint Etienne, habitat tradicio
nalment, des del segle XVII, per la gran 
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societat tolosina (aristocràcia de l'Antic 
Règim, noblesa i burgesia parlamentària). 

Nova geografia de la distribució tolosina 
En el centre de la ciutat de Toulouse es 

perfila una nova geografia del comerç al 
detall. S'insereix, amb notable continuïtat, 
en una evolució multisecular. Durant els 
tres últims decennis s'ha activat, i el pes de 
l'hipercentre, que ja era evident a 1978, es 
reforça a partir de llavors. L'any 1990, con
centrava 2 760 dels 6 127 comerços del 
municipi, 45 % 11 • Però la seva distribució 
geogràfica, es pot imaginar, està lluny de 
ser homogènia. La part est-nord-est del 
centre de la ciutat és, de bon tros, la més 
activa a causa de la presència de diversos 
pols d'atracció, tres dels quals són recents. 

El carrer d'Alsace-Lorraine 
El carrer d'Als ace-Lorraine és, encara, 

un segle després de la seva creació (hauss
maniana), l'eix comercial més gran de la ciu
tat i la columna vertebral del comerç de la 
ciutat. Amb una llargada de 480 m, té 120 
comerços". Tres dels cinc grans magatzems 
que existeixen a Toulouse es troben en 
aquesta artèria o molt a prop d'ella: les 
Nouvelles Galeries, les galeries Lafayette 
-el cèlebre Capitole dels vells tolosins-, 
Monoprix i Printafix, que han estat venuts 
recentment a Mark & Spencer. Altres artè
ries comercials s'hi afegeixen, sobretot el 
carrer Lapérouse, consolidant la imatge, 
evocada abans, de columna vertebral en la 
percepció del centre que tenen els tolosins 13 • 

L'eix de vianants Saint-Rome-Changes 
El carrer d' Alsace-Lorraine ha substituït 

l'antiga "Grand-rue" medieval, que va ser 
durant molt temps, i fins el període 
d'Haussman, l'eix principal de la ciutat 
comercial tolosina, el carrer Saint Ro me -i 
la seva perllongació, carrer de Changes-. 
Des del 1974, la transformació en carrer 
per a vianants li ha retornat part de la 
importància que tenia abans i ha activat la 
seva especialització (botigues per a l'equi
pament personal)14• 

Les Américains 
Durant un quart de segle, trencant amb 

aquests dos eixos importants han sorgit tres 
nous pols comercials. El centre comercial 
de Les Américains ha substituït un dels 
grans cafès que van fer els millors temps 
dels tolosins en la Belle Époque; a la plan
ta baixa i en el primer pis s'ha portat a 
terme una operació immobiliària clàssica 

(Cap Wilson). La quarantena de botigues 
repartides en els dos nivells encara no té 
massa acceptació. Aquest petit centre 
comercial ha decaigut posteriorment. · 

La renovació del barri de Saint Georges 
El 1977 va ser inaugurat el complex 

comercial del barri de Saint Georges. 
Aquesta obra d'envergadura a nivell tolosí 
(10 000 m2) reagrupa, en el model clàssic 
d'operacions de renovació urbana dels anys 
seixanta, allotjaments, despatxos, aparca
ments, un hotel (Mercure), un supermercat 
i vuitanta botigues. Succeeix a un barri 
degradat que des de finals dels anys cin
quanta era catalogat com un dels dotze 
barris insans 15• 

El centre comercial 
de l'avinguda fean faurès 

El centre comercial de J ean J aurès té una 
part subterrània. Només té una vintena de 
botigues. És l'últim dels pols que han sor
git a Toulouse (1988). Té la particularitat 
d'haver-se concebut conjuntament amb un 
aparcament i una de les estacions de la futu
ra línia de metro. Aquest centre hauria de 
beneficiar-se del trànsit de viatgers, quan el 
metro funcioni. 

Dels tres últims pols, és inqüestionable 
que el de Saint Georges és el guanyador. Sia 
el que sia, tot ha contribuït a desplaçar el 
centre cap a I' est, a càrrec de les zones tra
dicionals que, per romandre atractives, 
especulen amb l'especialització, o amb la 
instal-lació d'un aparell comercial de luxe. 

Les perspectives 

La competència del comerços de la perifèria 
Entre 1979 i 1990, el centre de la ciutat va 

guanyar 153 unitats comercials. Aquesta 
aparent vitalitat d'ara no ha de fer oblidar 
que la competència de grans superfícies de 
la perifèria existeix avui dia. És necessari, en 

Notes: 

11. Segons el fitxer informatitzat de la CCIT el juny 
de 1990. 

12. Per exemple, La Dépêche du Midi: La rue 
d'Alsace-Lorraine, artère commerciale la plus 
longue de Toulouse. 8 de desembre de 1988. 

13. CCIT-CECOD, op cit., pàg. 145. 
14. La Dépêche du Midi: Toulouse, première ville 

piétonne de France? C 'est pour demain. 8 de 
desembre de 1975. 

15. La Dépêche du Midi: Bientot Place Occitane le 
centre commerciale le plus riant de France. 23 de 
setembre de 1977. 

16. Segons el responsables d'estudis de la CCIT. 
17. CC!T-BVA,op.cit. 

efecte, tenir en compte dues tendències que 
actualment tenen pes en el futur del comerç 
central. D'una banda, les botigues de re
baixes i els magatzems, equivalents als 
outlets americans, es multipliquen en 
aquests darrers anys. L'any 1990 se'n 
comptabilitzaven una quinzena; un 
d'aquests establiments té 6 800 m216• D'altra 
banda, l'obertura de grans superfícies els 
diumenges i dies de festa, com en d'altres 
ciutats franceses, és un tema que inquieta al 
comerç independent. La sortida sud de la 
ciutat, pels accessos a la Nacional 20, rea
gropa una de les més fortes concentracions 
franceses de grans superfícies. És corrent 
trobar alguns d'ells oberts el diumenge. 
Excepcionalment, en principi, aquesta 
pràctica tendeix a generalitzar-se malgrat 
les prohibicions i les grans multes que 
posen als infractors. El1989-90 s'ha permès 
una polèmica amb motiu dels dies de festa. 

Un sondeig BVA-CCIT, organitzat el 
1990, i fixant l'atenció en la freqüentació de 
l'aparell comercial tolosí, donava a conèixer 
que els hipercentres captaven més consu
midors que tots els hipermercats reunits de 
la ciutat. Si bé les grans àrees són atractives 
pels seus preus, pels seus productes ali
mentaris i no alimentaris, la seva imatge és 
extremadament pobre. Inversament, aquest 
sondeig assegura que la primera motivació 
per comprar a l'hipermercat és la recerca de 
la qualitat en l'alimentació, establerta per 
una bona imatge dels comerços especialit
zats, mentre que la recerca de millors preus 
van en segona línia. La dualitat elecció/qua
litat és igualment essencial per a les com
pres no alimentàries (taula 4)". 

Aquests bons resultats no dissipen les 
inquietuds dels responsables consulars: per 
alguns, el 50 % dels comerços actuals han 
de desaparèixer en els pròxims cinc anys, a 
causa de la seva poca capacitat d'adaptació 
a la conjuntura. 

L'asfíxia del centre de Toulouse 
La seva inquietud està alimentada per les 

amenaces que pesen sobre el centre a causa 
de la circulació de cotxes i l'estacionament. 
És poc dir que el centre de Toulouse és 
víctima del seu èxit. El projecte de circula
ció fet a partir dels anys setanta és obsolet. 
Ja no convé a aquesta ciutat on l'índex de 
motorització de població és un dels més 
elevats de França: incita els habitants a 
recórrer sistemàticament al cotxe per anar 
al centre, que té, des de fa alguns anys, 5 
nous aparcaments edificats en el centre, 
2 500 places més de les que ja hi havia. 
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Vista de la plaça Wilson i el bo ulevard Jean Jaurès, centre comercial de luxe de T o ulouse, avui travessats subterràn iament per la línia del metro (Foto:}. P. Lévy) 

Aquesta capacitat suplementària i la pràc
tica de l'estacionament salvatge agreugen 
encara més l' embussament del centre. 

El nou centre urbà que se situa des del 
1975 al nord-est de l'emplaçament arqueo
lògic, en el lloc de les antigues casernes de 
Compans i Caffarelli, les obres del qual 
es preveu que s'acabin pel 1992, serà s u fi
cient per desembussar el centre? Igual
ment ens hem d'interrogar sobre les con
seqüències negatives de l'operació de 
Compans i Caffarelli, dotada d'un nou 
centre comercial i d'un aparcament de més 
de 1 000 places, que no faltaran sobre 
l'antic nucli. Tota conclusió optimiste és, 
doncs, prematura. 

El metro tolosí 
La primera línia de metro es posarà en 

funcionament el juliol de 1993. Amb una 
llargada d'uns 10 km travessarà la ciutat pel 
nucli arqueològic, de l'oest a l'est. Quinze 
estacions amb una distància de 700 m, de les 
quals quatre estan previstes al centre de la 
ciutat. Segons uns estudis realitzats per la 
societat MTD (Métro-Transport-Déve-
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Hipercentre Hipermercats 
de la perifèria 

Alimentari 458 000 
No alimentari 447 000 

473 000 
417 000 

Taula 4: Freqüentació de l'aparell comercial de l'hipercentre 
i dels hipermercats de la perifèria pels consumido rs 
to losins (en nombre d'habitants) 
(Font: Enquestes BVA-CCIT, 1990) 

loppement), 110 000 persones utilitzaran el 
metro com a mitjà de transport (o els que 
estiguin en un perímetre que no passi de 
600 m) però són 300 000 persones les que, 
gràcies a una xarxa d'autobusos, haurien 
d'utilitzar la línia 118• Sempre segons aquest 
estudi, l'accés al centre, millorat gràcies al 
metro, reduiria substancialment el trànsit 
d'automòbils, sense perjudici per les activi
tats terciàries i el comerç, que haurien 
d'estendre la seva zona d'atracció als barris 
populars del marge esquerre mal comuni
cats. No obstant, aquesta línia no afectarà ni 
les poblacions del nord ni les del sud-est de 
la ciutat, només les de la corona tolosina, 
que representen 150 000 habitants suple-

mentaris. Sia la que sia la qualitat dels estu
dis començats sobre els avantatges del 
metro, és massa aviat per treure'n conclu
sions sobre la seva capacitat per transportar 
més fàcilment la població de la perifèria vers 
el centre de la ciutat. 

La construcció del metro fa resorgir de 
nou el vell projecte de realització d'una gran 
zona de vianants corresponent a la zona 
arqueològica més gran del marge dret de la 
Garona. Avui dia això manca. Aquest pro
jecte, en l'actual estat avançat de les recer
ques, es descartaria en benefici de la trans
formació d'alguns carrers estrets en eixos 
semi-zones de vianants: el carrer d'Alsace
Lorraine i uns altres vuit carrers contigus es 
veurien afectats 19

• A part d'això, aquest 
carrer hauria de ser provisionalment tallat 
per permetre la realització dels treballs lli-

Notes: 

18. MTD: Étude d'impact de la première ligne de 
métro toulousaine, pàg. 56. Toulouse, 1987. 

19. Segons eljournal de Toulouse, del9 de març de 
1990, "Espaces piétons et places de parking". 
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gats a la construcció de l'estació Capitole. 
Aquests projectes i la molèstia real ocasio
nada per les obres del metro ha esdevingut 
un tema d'inquietud suplementari per als 
comerciants, que es queixen de manca 
d'informació i temen tenir despeses per les 
transformacions que es fan o es faran. 

Conclusió 
El pessimisme i la sorda inquietud d'uns 

calma l'entusiasme d'altres. L'activitat 
comercial ha conegut també un veritable 
"boom" aquests últims anys. No obstant, 
hauria de seguir amb els importants canvis 
estructurals i espacials en el centre de la 
ciutat. 
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1992, OBJECTIU DE TOTS? 
CIUTAT-EMPRESA I DUALITAT SOCIAL 

A LA BARCELONA OLÍMPICA 

A començaments de segle, Barcelona estava destina
da a esdevenir una gran Barcelona. Un dels seus pro
homs es va atrevir a somiar-la com a metròpoli imperial 
i a fer de la seva quimera un pal de paller per aplegar 
l'entusiasme col· lectiu en una obra que havia d'ésser de 
tots. Durant aquells anys, benpensants i benefactors de la 
ciutat compartien el somni de la gran Barcelona, però 
també s'apesaraven pel mateix malson: la normalitat 
material i moral no era garantida per l'estabilitat de 
l'ordre urbà. Ben al contrari, Barcelona restava exposada 
a sacsejades, a sobresalts imprevistos protagonitzats per 
uns proletaris irats que amb la seva perseverança i audà
cia havien aconseguit donar certa fama internacional a la 
ciutat, no com a metròpoli imperial, sinó com a metrò
poli proletària. 

Aleshores, i tal com va escriure un intel-lectual esde
vingut tècnic de l'administració local, la consecució del 
somni de la gran Barcelona significava la supressió de les 
barricades del paisatge urbà i dels pensaments dels bar
celonins. Per tal d'aconseguir-ho, era bàsica la configu
ració de la figura del ciutadà com a premissa per pacificar 
i unificar un camp social bel-licós i escindit. La ciutat, for
talesa del civisme, havia de conformar-se com la presó 
imaginària on els ciutadans desenvoluparien al mateix 
temps les funcions de vigies i reus de l'ordre urbà. Aquest 
civisme de la ciutadania, convertit en vehicle d'una il·lusió 
col·lectiva, havia d'enfrontar-se al salvatgisme d'uns bàr
bars acampats a la ciutat i amenaçadors de l'ordre urbà. 
La pau social a la ciutat comporta, doncs, la domestica
ció o l' exili d'aquells que es resisteixen a les utopies 
d'ordre i seguretat. 

Era urgent afrontar la governabiliat dels problemes 
socials: "aquella espantosa indisciplina social que impe
ra als carrers" 1

• Donar-se a la gran ciutat ideal implicava, 
doncs, a començaments de segle, la tasca d'escometre la 
remodelació dels espais urbans com a mecanisme per 
controlar unes poblacions que precisament afirmaven la 
seva presència soscavant un ordre urbà que era l' expres
sió de la ciutat del capital. Barcelona, segons Joan 
Maragall, era una ciutat per fer; en ella, diria el poeta 
nacional, no hi havia "més que la primera matèria: gent", 
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i s'havia de "depurar la massa, expulsar la gent dolenta, 
inutilizar-la per al mal, vigilar-la, impedir també propa
gandes criminals"2• La Ciutat del Perdó es presentava 
així com la ciutat de l'ordre. Per massa temps encara, 
tanmateix, Montjuïc seguiria reflectint-se a Barcelona 
més com un espai de càstig que d'oci, i això provava el 
fracàs de la Ciutat del Perdó. 

El 1990, dins la sèrie de commemoracions que es 
van dur a terme a Barcelona, i amb motiu de l'emplaça
ment d'un monument dedicat a una de les víctimes con
demnades i afusellades en el passat a Montjuïc, l'alcalde, 
Pasqual Maragall, va assenyalar que per fi Barcelona 
podia considerar-se la Ciutat del Perdó. En l'enrevessat 
comerç de perdons que s'ha instituït, aquest acte de grà
cia del portaveu de la Barcelona del 92 pressuposa, si 
seguim les aportacions d'E. Canetti, la condemnació 
d'aquella Barcelona que a començaments de segle s'opo
sava als somnis de la gran Barcelona. Igualment, aquesta 
concessió del perdó reitera no solament una condemna ja 
dipositada als annals de la ciutat, sinó que delata que 
avui no hi ha, no hi ha d'haver, lloc per a d'altres barce
lones diferents a les somiades en el projecte olímpic, ja 
que aquest no és res més que la posada al dia del somni de 
certs prohoms d'ahir i abans d'ahir. D 'aquesta manera, 
Barcelona "objectiu de tots " és, per tant, un missatge 
que uneix dictats (camins prescrits) i interdiccions (som
nis proscrits )3• 

És necessari, llavors, obrir una sèrie d' interrogants al 
voltant de la Barcelona olímpica, i més quan sembla que 
certes facetes del que s'esdevé a la metròpoli són, sovint, 
descuidades en les anàlisis. Es tractaria d' incorporar, de 
manera transversal, la qüestió de de qui i per a qui és la 
ciutat que s'està (re)construint. Així, per exemple, seria 
pertinent preguntar-se: El triomf de la Barcelona olím
pica és de tots i, especialment, per a tots? Hi ha encara 

Notes: 

I. Graell, G .: La cuestión catalana. A. López Robert, impresor. Barcelona, 1902. 
2. Benet, J .: J oan Maragall davant la Setmana Tragica, pàgs. 70 i 145. Edicions 

62. Barcelona, 1964. 
3. Ibañez, J.: "Los futu ros de la ciudad", a Alfoz, núm. 57, pàg. 57. 1988. 
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restes d'aquelles altres barcelones que antigament no sols 
no combregaven amb el somni de la gran Barcelona, sinó 
que es convertien en el seu malson, mentre alimentaven 
altres maneres de viure la ciutat? 

Proposar-se una lectura de les actualitats d'allò social 
a Barcelona significa, doncs, inicialment, esquinçar la 
remodelació urbana en marxa. I pensar, a partir d'ella, ja 
no tant en les mutacions que els Jocs Olímpics ocasionen 
a la ciutat, com en les operacions del propi projecte que 
tendeixen a regular els espais urbans en tant que esferes 
d'accions socials. 

Darrera d'aquestes pistes, i incidint en quins passos 
s'encoratgen (a qui es dóna entrada a l'espectacle olímpic) 
i en quins es prohibeixen (a qui s'impedeix de participar en 
els actes), ens aproximem a l'actualitat de les qüestions 
socials a la metròpoli. Escapant de la ciutat-pantalla que es 
difon per arreu es fa possible entreveure, junt amb el con
sens preparat que tempteja i fabrica l'aritmètica política del 
poder, altres mostres d'allò social a Barcelona. En aquest 
sentit, el fenomen de la participació ciutadana i de la diver
sitat de fórmules que manifesta ens permet, precisament, 
apropar-nos als espectadors i als actors socials a la metrò
poli. A través de la participació ciutadana es poden veure, 
creiem, tant aquells que responen al paper de convidats a 
l'efemèrides olímpica com aquells, que sense permís, no 
renuncien a ser protagonistes a la seva ciutat. 

La remodelació urbana: 
el triomf d'alguns i el credo d'uns altres 

Barcelona està damunt davall. Una enorme concen
tració d'obra urbana retoca el paisatge de la metròpoli i 
sacseja el domini dels seus habitants. Els qui dinamitzen 
la remodelació urbana s'afanyen a advertir que l'emble
ma del 92 és només una excusa per procedir a la rees
tructuració de Barcelona. El discurs comú d'aquestes 
veus insisteix a apuntar que la ciutat necessita amb urgèn
cia condicionar la infrastructura urbana i els seus recur
sos humans de cara als reptes del present. El Pla 
Estratègic Barcelona 2000, en el qual participen les insti
tucions hegemòniques en el sistema de presa de deci
sions de la metròpoli, ha explicitat que les bases del pro
grama de reestructuració consisteixen en la consolidació 
de Barcelona com una metròpoli europea emprenedora, 
amb incidència sobre la macroregió on geogràficament se 
situa, i amb una qualitat de vida moderna. 

L'objectiu de les obres no és altre que col·locar 
Barcelona i la seva regió metropolitana en un bon lloc 
dins el sistema europeu de ciutats que es dissenya a par
tir de la unificació del mercat continental. La remodela
ció de Barcelona s'ajusta així als requisits d'una iniciati
va capitalista que es disposa a modificar profundament el 
paper i l'organització de les regions metropolitanes. El 
corol-lari d'aquesta reestructuració és la cronificació de la 
crisi social a la ciutat. A les bases del projecte de la remo-

delació urbana despunta la consolidació d'una metròpo
li dual, no es descarten uns costos socials considerables, 
però la ciutat socialment segmentada és el preu que 
s' assumeix en la modernització, amb la consegüent 
expulsió a la perifèria del sistema urbà dels grups socials 
residuals. 

Barcelona, una ciutat-empresa 
Durant els anys setanta es plantejà la crisi de les 

metròpolis industrials, és a dir, d 'aquelles ciutadelles de 
la producció mundial conformades per la presència regu
ladora de la gran fàbrica "taylorista"4• Amb la fallida i 
desmantellament d'una concepció de la metròpoli s'ini
cia el declinar de les grans concentracions urbanes, ja 
que la redefinició dels sistemes territorials condueix a 
una reformulació de les funcions i dels modes de pro
ducció dels nuclis metropolitans, els quals deixen d'ésser 
els suports de l'activitat productiva i passen a exercir el 
paper de centres d'organització i decisió d'una fàbrica 
mundialitzada. Les tendències dominants a les metrò
polis reglen, en conseqüència, l'acceleració i dotació de 
nou contingut a la terciarització dels espais urbans. 

És en aquest panorama on s'ha d'inscriure, aleshores, 
la proposta de Barcelona com a ciutat europea emprene
dora; i on cal situar, per tant, l'ampli ventall d'interven
cions urbanístiques que contribueixen a difondre una 
imatge de la ciutat en obres. Ventall en què són els sectors 
expansius del terciari avançat, productors de mercaderies 
de caràcter informatiu i cultural, els qui, en passant a ocu
par una posició central a l'ordenació territorial, han de 
regular unes metròpolis concebudes ara com fàbriques 
d'informacions; mentre, a més, aquests sectors que es con
figuren com a les activitats innovadores i constitutives de 
la nova fàbrica metropolitana, s'erigeixen al mateix temps 
en gendarmes de les àrees territorials (regions o macrore
gions metropolitanes) on s'instal-la la fàbrica difusa5• 

La coincidència de la reestructuració de la metròpo
li amb la celebració d'una efemèrides esportiva aporta ja 
els trets fonamentals dels jocs d'un urbanisme lliurat a la 
remodelació de la ciutat. L'olimpisme funciona com a 
empresa capitalista, ja que l' espectacle esportiu és un 
mitjà d'acumulació de capital. L'espectacle esportiu trac
tat a tall de mercaderia s'ajusta a les regles estrictes del 
mercat. No s'hi contempla únicament la relació capital
treball (dirigents-esportistes), sinó que també s'hi percep 

Notes: 

4. Bonfiglioli, S. i Magnaghi, A.: " D el tay lorismo al postaylo rismo", a La 
Sociedad: nuevo marco de producción, pàgs. 65-75. Ed. H acer. Barcelona, 
1980. 

5. Bonfliglioli, S. i Galbiati, M.: Dopo metropolis. Rivoluzione scientifico-tecni
ca, nuovi modelli di organizzazione dellavoro e uso del territorio. Un contri
buto per il progetto delia città futura. Franco Angeli. Milano, 1981. 

6. El desenvolupament de Barcelona com a ciutat-empresa és, per a l'alcalde, la 
clau per situar a Barcelona i a Catalunya en una bona posició en aquesta àrea 
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La plaça de Sóller és un dels grans espais de la perifè ria de Barcelona que fou transformat en equipament públic, 
en un intent de monumentalització 

(Foto: Oficina Tècnica d'Imatge de l'Ajuntament de Barcelona) 

la concurrència decisiva d'uns sponsors públics i privats 
que acaben controlant el negoci. Una ciutat olímpica, 
per tant, i segons paraules de Pasqual Maragall, està 
forçada a convertir-se en una ciutat-empresa6• 

L'eficiència o rendibilitat de la ciutat-empresa impo
sa la necessitat d'operar sota els cànons del capitalisme 
assistit. I això afecta, especialment, el paper de l'Estat en 
els seus diferents àmbits d'intervenció. Des de l'Estat, i en 
el que pertoca a la metròpoli, s'adopta una política urba
na en què predomina la mínima imposició de condicions 
a les actuacions del capital privat, les quals, en el cas que 

Notes: 

europea que s'anomena el " nord del sud ". Aquest concepte implica que la ciu
tat s'entén com a empresa que competeix i coopera amb d'altres, que ofereix 
serveis i els cobra als seus ciutadans i als inversors. La Vanguardia, Barcelo na, 
13-11 -90. 

7. Estevan, A.: Aproximación al terciario avanzado. Consejería de Política 
Territorial de la Comunidad de Madrid (informe sectorial). Madrid, desembre 
1987. 
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existeixin, són expressió dels seus interessos. En canvi, les 
agències estatals s'afanyen a crear una imatge dels pro
jectes territorials que faci possible el seu èxit, al mateix 
temps que l'Estat es fa càrrec de les costoses infrastruc
tures i concedeix avantatges fiscals per atreure els opera
dors privats. El capitalisme assistit, en quant a modalitat 
d'intervenció, comporta que l'acció estatal es proposi 
com a garantia de les intervencions territorials, ja que 
cobreix els riscos de la inversió privada i ella mateixa 
actua més com un agent que com un competidor pel que 
fa al mercat. Es desborden, per tant, les anomenades 
polítiques de socialització de pèrdues, ja que la partici
pació de capital públic es destina a un tipus d'actuacions 
on són hegemòniques les fraccions del capital més dinà
miques i potents7

• En l'aposta per una ciutat-empresa es 
propugna, aleshores, la desregulació urbanística com a 
demostració coherent de l'acceptació de la regulació de la 
ciutat pel mercat. 

El pla de remodelació de l'aglomeració barcelonina 
implica un desdoblament de les actuacions, encara que les 
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operacions siguin convergents. Primer, és prioritari pro
jectar la metròpoli barcelonina cap a fora, responent a les 
pautes que fixa la inserció actual en un sistema de ciutats 
modificat. Alhora, s'ha de programar la reestructuració 
dels espais interns responent als criteris d'acomodar la 
ciutat al paper que li confereix la consolidació present 
com a nucli de decisió de la regió metropolitana. Cap a 
fora, Barcelona, preparada per erigir-se en centre direc
tiu d'una macroregió metropolitana que tindria per vèr
texs València, Zaragoza,Toulouse i Montpellier, ha 
d'ajustar-se a un escenari on predomina la intensificació 
de la internacionalització de les relacions amb una espe
cialització de les metròpolis. 

En accentuar-se la interdependència dels punts cons
tituents de la xarxa territorial, el que interessa més imme
diatament és, en conseqüència, la renovació dels canals 
connectius; d'aquí els esforços inversors destinats a com
pactar la regió metropolitana i agilitar les vies que la lli
guen de manera eficaç a l'exterior8• Els plans d ' una 
Barcelona competitiva comporten, aleshores, una flexi
bilització i qualificació del territori que exigeix, en primer 
terme, una dotació eficaç en infrastructura d'accessibili
tat per tal d'evitar tota mena de congestions. 

Aquesta projecció de la metròpoli cap a fora es cap
gira també cap a dins. Cal tenir en compte els seus impac
tes de caire social, ja que les elevades partides dedicades 
per les diferents administracions públiques a aquestes 
intervencions repercuteixen negativament sobre els habi
tants de l'àrea metropolitana. Els ciutadans han de supor
tar un increment de la fiscalitat per les elevades inversions 
públiques programades com a serveis a les empreses, i 
alhora han de sofrir una disminució dels fons públics 
per a prestacions socials, ja que aquests s'han desviat cap 
als serveis urbans i territorials que redunden en benefici 
del capital9

• 

Cap endins, la divisa de la remodelació urbana és la 
revaloració del patrimoni urbà. Es tracta, en aquest cas, 
de la posada a punt de la ciutat ja construïda amb les 
exigències del terciari avançat. Accedir a la satisfacció de 
les seves peticions implica la concessió d'unes condi-

Notes: 

8. "Qualsevol estratègia de futur té en les infras tructures un dels elements 
imprescindibles com a mitjà de suport de totes les estratègies escollides. ( ... ) 
Les infrastructures de transport i comunicacions són més que mai factors 
inexcusables en el moment d'encarar un reforçament de la vida econòmica de 
Barcelona i una millora en la qualitat de vida social i econòmica. Igualment, 
la necessitat d'una accessibilitat a Barcelona àgil i eficient situa la problemà
tica a nivells territorials diferents: intern, entre la ciutat i el seu entorn imme
diat i entre la ciutat i un context internacio nal". Santacana, F. i Carn preciós, 
J.: "La planificació estratègica, un mètode d'anàlisi per a les ciutats?", a 
Revista Econòmica de Catalunya, núm. 10, pàgs. 51-58. 1989. 
Sobre la importància de la inversió en les infrastructures de transport i de 
comunicacions pot consultar-se l'article de Solà, J.: "Els Jocs Olímpics de 
Barcelona: una descripció dels grans agents d' impacte industrial i del seu 
fi nançament", a Nota d 'economia, núm. 37, pàgs. 77-87. 1990. 

9. El pressupost municipal de 1991 seria un bon exemple d'aquest tipus de 
política. Q ualificat com el primer pressupost post-olímpic es basa en una 

cions privilegiades de localització. A més, és condició 
prèvia a la captació d'aquestes activitats la dotació d'una 
eficient infrastructura urbana ajustada a les seves neces
sitats productives i d'imatge. Al mateix temps, per afa
vorir aquesta reconversió s'han d'oferir garanties 
d'obtenció d'una màxima rendibilitat als agents immo
biliaris, ja que hi participen els grans grups transnacionals 
que controlen el mercat10

• 

El disseny de Barcelona a la mida del terciari avançat 
suposa una reconversió en els usos del sòl i provoca una 
espectacular onada especulativa. D'aquesta manera, el 
sòl urbanitzat se sotmet a un bescanvi d'usuaris, ja que el 
reemplaçament d'activitats s'efectua des de la imposició 
del criteri d'incompatibilitat entre el que emergeix i el 
que és obsolet, el qual afecta tant les funcions com les 
poblacions. En aquesta situació, el que no és reconverti
ble ha de cedir els seus territoris. La inevitable pressió 
sobre el sòl consolidat que es deriva de la premissa d'una 
localització central per a la gamma d'activitats lligades al 
terciari avançat tan sols es resol mitjançant la substitució 
d'aquesta forma, tant a les àrees centrals heretades com a 
les noves àrees de centralitat promogudes expressament 
per acollir les activitats punta de la ciutat postindustrial, 
són l'àmbit residencial i les activitats amb dificultats de 
reciclatge les ocupacions perjudicades i expulsades. 

L'entrada i la forta competència de les grans orga
nitzacions immobiliàries en la renovació dels espais 
repercuteix en l'especulació, i, encara que l'encariment 
d'aquest recurs escàs que és el sòl segueixi la jerarquit
zació del mercat que marquen les rendes de posició, els 
efectes de l'onada es generalitzen. En aquestes cir
cumstàncies, no és estrany que l'encariment de l'habitat
ge sigui un dels principals vectors que incideixen en la 
dualització social de Barcelona. L'evolució dels preus 
per metre quadrat de l'habitatge a la ciutat és un dels 
símptomes més alarmants de la construcció d'una ciutat 
elitista pensada exclusivament en funció d'una demanda 
solvent: de les 67 260 pessetes per metre quadrat l'any 
1986 -any de la designació com a seu olímpica- s'ha pas
sat a 191 065 pessetes per metre quadrat el1989 11

• 

política d'austeritat que contempla la disminució de les despeses públiques i 
l'augment dels ingressos fiscals. Aquesta contenció de les despeses públiques, 
com a criteri que ha prevalgut en l'elaboració del pressupost, no contempla, 
tanmateix, les infrastructures de Barcelo na 92; a aquestes, ben al contrari, se 
les destina per a aquest curs una inversió pública de 70 000 milions de pessetes 
quan el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona és de 164 000 milions. El 
País, Barcelona, 24-10-90 i Cataluña Económica, gener 1991. 

1 O. Han estat les grans empreses constructores les que s'han repartit el pressupost 
contractat per les administracions públiques per a obres olímpiques. U n 
grup de set, entre les quals sobresurten FOCSA i C ubiertas y MZOV, aca
para el 70 % de les adjudicacions relacio nades amb la construcció de 
Barcelona 92. El País, Barcelona, 21 -10-90. 
En aquest sentit caldria, igualment, anotar que "el sector de la construcció està 
constituint-se en la principal destinació de la forta i progressiva inversió 
estrangera a Espanya. ( ... ) N o és estrany, doncs, que la inversió estrangera a 
Espanya hagi assolit, en el sector de la construcció, l'any 1988, la quantitat de 
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El discurs de la recuperació de la qualitat medioam
biental a les metròpolis és un altre mecanisme que es 
desplega per tal de satisfer les necessitats de la Barcelona 
informacional 12 • A part que empreses, executius i, en 
general, les noves professions urbanes sospesen aquests 
valors a l'hora d'instal·lar-se en un lloc (per això 
Barcelona ven la seva exceHent localització i condició 
física), la proposta amaga altres intencions. 

U na de les diferències entre els processos productius 
de les mercaderies del terciari avançat i els anteriors del 
sector industrial clàssic o secundari, rau en els graus de 
contaminació; no en va, les primeres són anomenades 
mercaderies dolces, i les altres, dures. Aquesta distinció 
s'utilitza, en canvi, com a atot important per justificar 
instaHacions i trasllats en la reordenació dels usos espa
cials: s'han d 'expulsar del centre les activitats contami
nants i atreure, en contrapartida, les respectuoses amb el 
medi. 

L'aplicació del mateix criteri dóna pas també a mesu
res reguladores del trànsit i potenciadores de les àrees per 
a vianants. En aquest cas, la finalitat és elevar les cotes de 
privatització del territori mitjançant l'accés restringit als 
espais centrals. Frenar el cotxe, causant d'embussos i 
diverses contaminacions, significa penalitzar el seu ús i 
imposar unes tarifes de circulació i estacionament clara
ment discriminatòries que afavoreixen les tendències pri
vatitzadores dels espais urbans, a més d'engrossir les 
arques municipals. L'augment de l'espai per a vianants és, 
paradoxalment, un mecanisme més de la substitució 
d'usos que es produeix sobre els sectors cotitzats, ja que 
l'especialització d'aquests enclavaments en el comerç i en 
una oferta d'oci elitista contribueix al desplaçament de 
l'ús residencial i de les petites indústries i tallers. Ha de 
considerar-se, aleshores, el risc de l'interessat desplega
ment actual de certs arguments ecològics a favor d'una 
ciutat habitable, ja que el sanejament ambiental, aplicat 
amb criteris discriminatoris, divideix la metròpoli en 
àrees netes i brutes. D'acord amb aquesta orientació es 
promou la protecció de les primeres i la desprotecció de 
les segones. Avui dia, la qualitat del medi ambient junt 

267 438 milio ns de pessetes, un 235 % del que es va invertir el1983". 
Paniagua, J .L.: "La vivienda en España", a !SE, Reflexiones sobre política eco
nómica, pàgs. 301-302. Ed. Popular. Madrid, 1990. 

Il. Trilla, C. i Baró, E.: "El sector de la vivienda", a Parellada, M. (dir. ): Estructura 
Económica de Cataluña. 181 pàgs. Espasa-Calpe. Madrid, 1990. (La font uti
litzada en les seves anàlisis prové de la Direcció General d'Arquitectura i 
H abitatge de la Generalitat de Catalunya/f ecnigrama, Estudios de mercado de 
Barcelona y principales poblaciones de Cataluña, 1986-1989). 

12. El discurs de la qualitat de vida ha impregnat l'urbanisme de la Barcelona 92. 
M. Ludevid, director de l'Agència per al Desenvolupament de l'Àrea de 
Barcelona, apunta, en aquest sentit, que un dels punts forts de Barcelona per 
competir dintre del nou mercat mundial que s'està consolidant és la qualitat 
de vida a la ciutat. "Menjar peix fresc o jugar al golf durant tot l'any no és una 
cosa fàcil d'aconseguir a tota Europa. O tenir possibilitats d'escollir entre 
esquiar o navegar cada cap de setmana. El clima és benigne, la natura -enca
ra- generosa, la gent oberta, i el menjar molt bo . Entre treballar a Helsinki o 
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amb la seguretat ciutadana són els factors clau de la dife
renciació social a Barcelona13

• 

Al cap i a la fi, la Barcelona competitiva que s'està 
construint no és una altra cosa que una ciutat que pels 
seus elements culturals, naturals i climàtics atreurà el 
turisme i farà agradable la residència. Ara bé, el fet d'ésser 
barceloní de dret i per tant de residir als seus barris cen
trals, accedint a l'oferta variada de la metròpoli, significa 
adequar-se i estar ben situat en la irresoluble intensifica
ció del procés de dualització social que s'està cronifi
cant i intensificant amb la remodelació urbana emparada 
en la Barcelona '92. I el fet d'ésser visitant d'aquesta 
mateixa ciutat atractiva, i de gaudir de totes les infras
tructures d'accessibilitat, d'acollida i suport que estan 
transfigurant i qualificant el paisatge urbà barceloní, es 
reserva a una categoria de turisme en auge: el turista pro
fessional i de qualitat. 

Privilegi i ghetto a la ciutat olímpica 
La remodelació urbana que pretén revitalitzar 

Barcelona està accelerant les disparitats socials a la ciutat. 
La crisi social, almenys per a alguns, és el sacrifici que 
comporta la Barcelona '92. A això responen, per exemple, 
els documents del Pla Estratègic Barcelona 2000. A les 
seves línies rectores s'inclou la preocupació per reduir els 
desequilibris socials a la metròpoli, però també s'especi
fica que es tracta, en aquest punt, de paHiar únicament els 
efectes negatius. No es considera oportú rectificar les 
línies programàtiques de la reconversió de la metròpoli, 
amb la qual cosa, de fet, se sentencia la sedimentació de 
dues ciutats en una. La cronificació de la crisi social a 
Barcelona comporta aleshores la solidificació de les 
perifèries encara que aquestes s'hagin de sotmetre a pro
cessos de relocalització 14

• 

La reactivació de la metròpoli barcelonina s'està rea
litzant, en fi, deixant a la cuneta els qui no poden o no 
volen seguir el ritme de la modernització. No en va un 
dels eixos de la renovació de la ciutat estableix precisa
ment la declaració de guerra a la pobresa. També s'assu
meix que "declarar la guerra a la indisciplina" és un pilar 

a Barcelona hi ha una diferència notable. D'una banda, la ciutat de Barcelona 
és cosmopolita i plena dels atractius culturals, comercials i recreatius d'una 
gran ciutat europea". Ludevid, M.: "Barcelona en el mercat europeu. Punts 
forts i punts febles de l'Àrea Econòmica de Barcelona", a Revista Econòmica 
de Catalunya, núm. 10, pàgs. 93-94. 1989. 

13. Comissionat per al Pla Estratègic i Econòmic i Social de Barcelona. Situació 
desitjable, 1993-2000: C iutat-Ajuntament (Document per al debat municipal 
en el marc del Pla Estratègic - ! er. esborrany). Ajuntament de Barcelona 
/ IMAE, s .f., pàg. 30. Barcelona. Aquests trets distintius de la segregació 
urbana a Barcelona es podria, d'altra banda, inscriure'ls en la sèrie de carac
terístiques que semblen definir en l'actualitat les desigualtats socials que 
consoliden els processos de dualització de la metròpoli. "Avui els grups 
socials es distingeixen no tant per una diversa accessibilitat als béns de con
sum, sinó per un mode de vida caracteritzat per la fruïció de serveis qualifi
cats, informacio ns i cultura sofisticada, capacitat de representar-se en papers 
socialment valoritzadors", Bonfiglioli, S. i Galbiati, M. op. cit., pàg. 37. 
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fonamental de l'ordre urbà que s'agombola al voltant 
del pal de paller de la Barcelona olímpica, objectiu de 
tots. 

Els desbancats del procés i els territoris on se situen 
reben el nom de bosses de pobresa, és a dir, són residus. 
El llenguatge no pot, no obstant, minimitzar els costos 
socials d'un procés que a l' àrea metropolitana barcelo
nina ha consumat l'agudització de les diferències entre 
les àrees privilegiades i les convertides en ghettos. L'En
questa Metropolitana del 1986 assenyala que, segons la 
categoria sòcio-econòmica de les famílies residents, un 
50,3 % són considerades baixes, però en funció dels 
ingressos resulta que un 27,1 % de les famílies són 
pobres, ja que la renda per càpita disponible anualment 
és de 85 000 pessetes. La desigualtat té també una expres
sió territorial en el municipi barceloní: Ciutat Vella i 
Nou Barris serien els districtes pobres, i Sarrià i les 
Corts, els rics 15

• 

En la concepció de la ciutat com a empresa, Bar
celona ofereix uns serveis i els cobra als seus ciutadans. 
Un efecte de l'aliança entre el sèctor públic i el privat a 
favor de Barcelona com a ciutat-empresa és la mercanti
lització dels serveis. El pas de diner públic a interessos 
privats, que és la característica del capitalisme assistit 
operant en la desregulació urbanística, s'acompanya del 
desmantellament de l'Estat assistencial: ja no es tracta 
de produir serveis socials, sinó de prestar-los, tot 
reforçant per a l'ocasió la subvenció i el finançament. Es 
redueixen així les intervencions públiques directes i indi
rectes que repercutien en el salari social de les pobla
cions, i s'addueix com a justificació d'aquesta davallada 
de la protecció social la crisi fiscal de l'Estat, i en especial 
de les seves instàncies perifèriques. Tot això, no obstant, 
manté una relació amb la contenció, reestructuració i 
reorientació de les despeses socials a la ciutat. L'austeri
tat en les despeses socials va associada a la reconversió de 
les administracions públiques com a promotores que 
competeixen o cooperen en el terreny de la iniciativa 
privada. La redefinició de les polítiques socials a la ciutat 
rau en la importància que es concedeix a l'eficàcia i la 
qualitat dels serveis: ja no s'actua en relació amb les 
demandes o incapacitats potencials, sinó sobre l'oferta o 
capacitat activa del ciutadà. En consonància amb les 

Notes: 

14. Això no obstant, "el concepte de perifèria, a la metròpoli, perd la seva con
notació purament territorial per assumir un caràcter que defineix la permea
bilitat a la innovació, la capacitat d'assumir i fer propis els processos de trans
formació que la reestructuració central (entenent per centre els processos 
d' innovació i mundialització) ha encebat sobre el territori". Bonomi, A. i 
Scalpell i, S.: "Le domande della modernizzazione", a Democrazia e diritto, 
núm. 4-5, any XXIX, pàg. 135. Julio l-octubre, 1989. 

15. Izquierdo, M., Minguélez, F. i Subirats, M.: Enquesta Metropolitana. Institut 
d'Estudis Metropolitans . Barcelona, 1988. 

16. Comissionat per al Pla Estratègic de Barcelona, op. cit., pàg. 1 i Pascual, 
J .M.: Diagnòstic de les debilitats i potencialitats de la situació social de la ciu
tat, pàg. 6. Ajuntament de Barcelona/IMAE. Barcelona, 1989. 

directrius de la remodelació, sembla que Barcelona es 
reserva a clients solvents, i per tant la categoria de ciutadà 
de dret es redueix als qui disposin de les quantitats 
necessàries per poder satisfer els peatges de residir en 
una ciutat habitable. 

És evident que, d'aquesta manera, els desequilibris 
socials, més que pal·liar-se o desaparèixer, s'aguditzaran 
a Barcelona. els resultats, tal com es recull en els diagnòs-
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La vila olímpica ha estat un dels centres de discussió sobre polftica municipal d'habitatge (estat de les obres al gener de 199 1) (Foto:]. Todó, Arxiu IMPUSA, TA VISA) 

tics efectuats pel Pla Estratègic Barcelona 2000, són pre
visibles: d'una banda, no es podrà evitar el procés 
d'expulsió de les classes treballadores de la ciutat, de 
l'altra, es preveu una important conflictivitat futura 16

, 

Davant aquesta situació, es tracta d'adoptar mesures 
capaces de fer respectar la línia que divideix-la ciutat sana 
de les parts malaltes que la circumden. La guerra a la 
pobresa, un dels punts destacats en els programes socials 
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vigents, es proposa aleshores mantenir protegides i 
governables les parts dinàmiques i innovadores de la 
metròpoli tot impedint el seu contacte amb les àrees 
deprimides, a les quals s'aplicarà una política de gestió 
dels riscos, consistent en uns mínims d'intervenció en 
aquelles matèries de política assistencial, suficients, però, 
per a consentir el control sociaL Es tracta, doncs, d'apro
fundir en el desplegament del mapa de la protecció (de les 
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parts i subjectes privilegiats) i de la sospita (de les parts i 
subjectes esdevinguts ghettos ). 

Fixar unes cotes de marginació significa, també, la 
intenció de poder mobilitzar-les, d'estar en condicions de 
manipular-les segons els interessos prevalents en els 
moments puntuals dels processos estratègics i tàctics del 
nou sistema econòmic i social que s'està consolidant a 
Barcelona. De la mateixa manera que es mantenen els 
residus al marge -ocults a les perifèries-, sembla necessari 
estar en disposició de fer-los emergir -exposar-los- quan 
sobre els seus territoris planeja la remodelació o cal 
reforçar el consens. És interessant, doncs, remarcar 
l'important paper dels mitjans de comunicació, i de les 
pròpies oficines institucionals d'informació al ciutadà, 
en el govern de la metròpoli17• D'ells depèn, en bona 
mesura, l'existència o inexistència de problemàtiques 
urbanes i socials entre el gran públic que és aquesta ciu
tadania receptora de notícies sobre els esdeveniments 
rellevants de la metròpoli. 

D 'acord amb aquesta dissecció interessada de la rea
litat urbana a Barcelona, només és notícia, en general, la 
bona marxa de les obres i els esdeveniments que s'hi 
poden associar. En tot el concernent a les problemàtiques 
socials a la ciutat, només són motiu de tractament infor
matiu intensiu les àrees degradades que han de preparar
se per a la reconversió o poden contribuir a reforçar el 
consens. Per exemple, el centre històric quan es pretén la 
recuperació i revitalització de la Ciutat Vella, la trans
parència sobtada, o sobreexposició, del deteriorament 
de la convivència comunitària i de la degradació urba
nística en aquests sectors està relacionada amb els intents 
de "fomentar una certa substitució de la població per tal 
d'equilibrar la composició social de l'àrea, ja que algun 
grau de gentrificació és inevitable". La problemàtica 
social de Ciutat Vella, i la reconquesta d'aquests encla
vaments per a la ciutat, porten a una campanya d'higie-

Notes: 

17. En la reconversió de l'Ajuntament de Barcelona fonamentada en dos eixos, 
l'efi càcia (esforç de productivitat i tecnificació de la maquinària institucional) 
i el lideratge (eix vertebrador per a una nova consciència col·lectiva ciutada
na), la potenciació dels processos d' informació és una peça clau en el govern 
de la metròpoli. Especialment, quan es considera que la priorització de les 
relacio ns amb el ciutadà és bàsica en l'èxit de l'administració municipal una 
vegada aquesta passi d'una activitat productora de serveis a una activitat 
prestadora de serveis. Forn de, M.: "El Pla Estratègic, eina transformadora de 
la ciutat ", a Barcelona, metròpoli mediterrània . Q uadern Central, núm. IS, 
(La ciutat davant del2000), pàgs. 107- 111. 
"La paraula "info rmació" articula, segons J. lbciñez, dos sentits: informar-se 
de (informació) i donar forma a (neguentropia): la informació és extreta per 
la cúpula de la base per ser injectada com a neguentropia en la base per la 
cúpula", lbañez, J.: "La comunicació en l'època de l'electrònica", a Papers, 
R e11ista de Sociologia, núm. 28, pàg. 112. 1987. 
Des d'aquesta perspectiva s'entén, per exemple, que l'alcalde, en una decla
ració institucional amb motiu del quart aniversari de la designació olímpica 
de Barcelona, es dirigeixi als mitjans de comunicació indicant-los que no seria 
lògic que els ti tulars de cada dia remarquessin només els aspectes positius de 
la transformació de Barcelona, però sí que s'hauria de demanar {los) sentit de 
proporció i interès pels objectius finals. El País, Barcelona, 18-10-90. 

nització social per erradicar els usos indesitjables i evitar 
el desplaçament dels sectors més integrats d'un red light 
district perfectament delimitat 18• El mateix succeeix a 
barris com la Mina quan la Vila Olímpica obre uri front 
d'expectatives de renovació urbana en aquesta Barcelona 
de cara al mar que es projecta. 

De la mateixa manera, l'espectre difús de la insegu
retat ciutadana, mantingut controlat, és un atot que, dosi
ficat, permet instrumentalitzar el consens a la ciutat. 
D'una banda, permet culpabilitzar certs sectors de la 
població i barris de la ciutat i d'una altra, aprofitant els 
índexs de victimització, serveix per reforçar la por a 
l'alteritat, i per tant per consumar la ciutadania com a 
comunitat purificada19• La inseguretat ciutadana, en últi
ma instància, és un mecanisme contra els comportaments 
desordenats, alhora que és una excusa per reforçar la 
norma i la interiorització de l'ordre urbà. 

La "guerra a la indisciplina" és un discurs que pren 
forma per combatre, es diu, els hàbits i comportaments 
que no responen al patró del ciutadà que respecta la bona 
marxa d'aquesta ciutat-empresa que és la Barcelona 
actual i se'n fa responsable. Sorprèn, fins a cert punt, 
que es pretengui aconseguir la legitimització d'aquesta 
batalla acudint a la qüestió del trànsit: de fet, aquesta via 
sembla indicar que la profussió de semaforitzacions i 
controls informàtics del trànsit a la ciutat es destinen, 
en certa mesura, a la regulació del moviment de persones 
(les infraccions de trànsit han donat lloc a una cadena 
d'associacions rellevant: jove-alcohol! droga -oci -nit
mort, un altre ús de la ciutat)20• La guerra a la indiscipli
na, com a començaments de segle, no s'emprèn només, 
tanmateix, per conduir el consens, sinó també, i sobretot, 
per atacar el dissens. La governabilitat de la metròpoli 
exigeix tallar qualsevol mostra d'antagonisme difús o 
obert; és a dir, es tracta de fer impensables i impossibles 
altres maneres de viure la ciutat. Al·legar, no obstant 

18. Esteban, J.: "L'espai urbà", a Pla Estratègic de Barcelona 2000. D ocum ents 
d 'Anàlisi per als tem es de diagnosi. Document núm. 2, pàg. 374. Barcelona, 
desembre 1988. 

19. Una comunitat purificada, en paraules de R. Sennett, és una coHecció des
vinculada d'individus que viuen en un mateix lloc. En ella impera el desco
neixement de l'altre i l'absència de relació entre veïns, i això dóna pas a la inte
riorització de la por a la diferència a la vegada que propicia l' increment dels 
contro ls socials externs que perseguiran i criminalitzaran to ta traça d'alteri
tat. Sennett, R. : Vida urbana e identidad personal, pàg. 59. Ediciones 
Península. Barcelona, 1975. 

20. Són diferents les veus institucionals que durant els darrers mesos s'han refe
rit a la indisciplina i a la necessitat de corregir aquest rumb. En aquesta 
orientació Pasqual Maragall "va advertir del perill que suposaria el relaxament 
de la disciplina urbana com a conseqüència de les obres" . El País, Barcelona, 
10-10-90. 

21. Indovina, F.: "Città-merce e città-potere", introducció a Bolognini, M.: 
Spazio urbano e potere, pàgs. 7-18. Franco Angeli. Milano, 198 1. 

22 . Maffesoli,M.: ·Le temps de tribus, pàg. l4. Meridiens K.lincksieck. Paris,l 988. 
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això, la indisciplina social com a preocupació significa 
reconèixer cert grau d'ingovernabilitat a la ciutat. 
Aquesta ingovernabilitat no pot relacionar-se sistemàti
cament amb una ebullició de la dissidència social; no 
obstant, les tensions socials i la inestabilitat social que la 
defineixen poden prendre's, amb les degudes precau
cions, com els símptomes que expressen un malestar 
social difús estès entre les capes socials urbanes, majo
ritàriament afectades per les remodelacions en curs, i, a 
vegades, com els conductes per on circulen lluites i com
portaments antagònics al model de ciutat que s'està 
1m posant. 

Pensar Barcelona, pensar en barcelones 
En iniciar aquest article sobre les actualitats socials a 

la Barcelona olímpica assenyalàvem l'oportunitat d'incor
porar certs interrogants. Es tractava de reflexionar al vol
tant d'aquest nus problemàtic que és "la ciutat de qui, i per 
a qui". Seguint les pistes de l'urbanisme, de la remodela
ció urbana, s'observa que es fa una ciutat i es construeix 
una ciutadania ad hoc, però també, esquinçant en les seves 
pràctiques i discursos, apareix una altra cara de la realitat 
urbana: altres barcelones -convertides en ghettos- i altres 
subjectes -que no gaudeixen de ciutadania-. 

Si el 1992 és la coartada per posar damunt davall la 
ciutat, també és, al mateix temps, text: a través del 92 i del 
2000 s'exposa una idea de ciutat que captura la il·lusió 
col·lectiva en les estretors de la topologia del laberint. 
Barcelona ha d'ésser una ciutat competitiva, i aquest és 
l'objectiu i el triomf de tots. El 92, a més de pretext per 
a la consecució d'una ciutat-empresa, ha esdevingut un 
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discurs important per tal d'imposar una ciutat del con
sens basada en la minimització o erradicació de les fugi
des de l'ordre urbà. "Barcelona, una ciutat competitiva" 
és un eslògan on es refon, doncs, la ciutat del capital com 
a ciutat-mercaderia i ciutat-poder21

• 

Sembla, doncs, que la Barcelona que es construeix i 
el ciutadà que es fabrica són la forma i el contingut del 
que es dota aquesta utopia d'ordre i seguretat que és la 
metròpoli del 92. 

Potser avui, si el propòsit és referir-se a la metròpo
li com a espai social on regnen les llibertats, on el camp 
de possibilitats d'accions socials es indefinit, es pugui 
seguir pensant en l'agonisme social com el tauler on 
segueix jugant-se la partida de les llibertats. Semblen, 
aleshores, condemnades al fracàs les temptatives de fer 
emmudir l'antagonisme, les referències a una desaparició 
dels moviments socials urbans. En tot cas, i com exposa 
M. Maffersoli, resta apostar per la centralitat subterrània 
informal d'allò social i anar-se dotant, en conseqüència, 
d'una caixa d'eines analítica capaç d'estimular aproxi
macions a un espessor d'allò social on sobresurt l'aspec
te molecular abans que el molar2• Almenys, des d'aques
ta posició es podrà seguir donant voltes a Barcelona 1992. 

Objectiu de tots? 

Data de recepció de l'original: 01.91 

Pere López 
Doctor en Geografia 

Departament de Geografia Humana 
(/niversitat de Barcelona 
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L'ATUR A TOULOUSE 

Segons l'UNEDIC (Union Nationale des Employés 
de l'Industrie et du Commerce), a les grans ciutats del 
sud-oest i del sud-est de França hi ha dos moviments 
contradictoris: un creixement de l'ocupació i un creixe
ment de l'atur. És que potser la contrapartida de les dinà
miques locals dels "centres tecnològics del sol" és l'arri
bada de nous aturats cercant feina en mercats de treball 
en plena mutació? T oulouse és, en aquest aspecte, un 
exemple revelador, segons el darrer informe conjuntural 
de l'INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Études Economiques )1

• 

El departament de l'Haute Garonne, en el qual l'àrea 
urbana de Toulouse representa el86% de la població "veu 
transformar-se alhora els efectius d'assalariats i d 'aturats, 
els quals augmenten tots dos". En un any, els efectius del 
sector privat han augmentat elS% (a la vora de 3 000 llocs 
de treball suplementaris), mentre que l'atur augmentava el 
6,4% (gairebé 2 555 noves demandes de feina). 

El percentatge d'atur actual, de 1'11,1 %, és més gran 
que la mitjana nacional. A més, continua creixent, mentr~ 
que la mitjana de França (9,5%) ha disminuït el 0,5%. 
Així, T oulouse atrapa Montpellier en el palmarès d'índexs 
de residents aturats de les grans ciutats franceses. 

Com explicar aquest fenomen en una ciutat on es 
posa èmfasi en els èxits de les indústries aeronàutiques i 
espacials, en el desenvolupament dels grans laboratoris, 
en les "altes tecnologies", i on es desenvolupa la imatge 
de marca d'una ciutat que es transforma i s'adapta a 
l'evolució de l'economia internacional? 

Pel que fa a l'atur i a la situació real de l'ocupació, les 
fonts estadístiques oficials no són gaire fàcils d'interpre
tar. Dificultats reals d'establir-les en ferm davant la mobi
litat del fenomen? Rivalitats de competències entre orga
nismes? Absència de tries idèntiques dels límits urbans 
pels uns i pels altres? Tants fenòmens en fan difícil la 
interpretació. 

Les fonts per a la mesura de l'ocupació i de l'atur a França 
Les fonts disponibles són quantitatives i quali

tatives. 

Nota: 

1. Revue Statistiques et Études Midi-Pyrénées, núm. 4. INSEE. Toulouse, 1988. 
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Entre les primeres, les dades de l'ANPE (Agence 
Nationale Pour l'Emploi), de l'ERE (Echelon Régional 
de l'Emploi) i de l'INSEE. Les múltiples dificultats de 
l'estudi de l'atur van lligades principalment al proble
ma, assenyalat moltes vegades, d'una definició exacta del 
terme "aturat". 

En efecte, si la majoria dels actius no ocupats són 
registrats per l' ANPE, perquè cerquen una feina i com
pleixen les condicions administratives requerides (edat, 
demandes de feina renovades ... ), alguns individus sense 
ocupació que cerquen un lloc de treball no són inscrits a 
l'ANPE, tot i que són, per tant, aturats. Així mateix, un 
cert nombre de persones registrades per l' ANPE com a 
"persones que cerquen feina", ocupen un lloc de treball 
no declarat. 

Si per raons de comoditat, en el moment de fer la 
comparació a escala europea, l'ANPE procura, des del 
juny de 1986, d'arrenglerar-se amb les definicions d'atur 
del BIT (Bureau International du Travail), les xifres 
donades anteriorment no han estat pas revisades d'acord 
amb les noves regles per a fer comptes. 

A més, els criteris de contractació de l' ANPE de 
vegades són modificats per les mesures governamentals, 
les categories registrades no enclouen pas exactament la 
mateixa classe d'índividus ni els mateixos espais geogrà
fics. Aquest estudi es basa essencialment eq les dades 
facilitades per les publicacions de l'INSEE des del 1982 
fins al 1988 (sobretot la revista Statistiques et Études 
Midi-Pyrénées), i per l' ANPE, pel que fa a les nombro
ses demandes de llocs de treball des del1984 (segon tri
mestre) fins al1988 (segon trimestre). 

El fet que el nombre de demandes s'hagi establert en 
dades brutes per trimestre fa l'efecte d'una demanda molt 
més irregular de la que en realitat hi ha d'un any a l'altre, 
principalment pel que pertoca a la subpoblació de joves 
de menys de vint-i-cinc anys. La diversitat de criteris 
que corresponen a la categoria "aturat" (per l' ANPE) 
explica aquestes importants fluctuacions trimestrals. 

En fi, llevat dels censos municipals, el nombre 
d'actius per municipi no ha estat censat de manera sis
temàtica, la qual cosa no permet definir la proporció 
d'atur entre la població activa, sinó que només fa possi
ble determinar el nombre total de desocupats, el qual 
augmenta o disminueix cada trimestre. 
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Des del 1982 fins al 1987, l'escala més precisa del 
cens de població activa és la de la Zone d'Emploi de 
Toulouse. És elaborat per la DRTE (Direction Régionale 
du Travail et de l'Emploi). Les xifres de població activa 
no són disponibles al municipi des del 1982 (cens 
INSEE), el percentatge d'atur assenyalat serà calculat en 
relació a la població activa del1982. El nombre d'aturats 
per any és referit a aquest percentatge. 

Són, doncs, fàcils de comprendre totes les reserves 
fetes per endavant, quant a l'exactitud de les mesures 
efectuades en relació a un coeficient constant, per a des
criure un fenomen del qual es vol apreciar l'evolució. A 
totes aquestes dificultats corresponents al terreny de 
l'estadística, s'hi afegeix la impossibilitat de posseir dades 
a la mateixa escala d'acord amb les fonts: 
- El nombre d'aturats és censat a nivell de municipis, 

però les xifres de població activa i la majoria de les 
dades sobre ocupació són establertes cada any només 
a escala regional i departamental. 

- Finalment, a escala d'unitat urbana els contextos triats 
encara són diferents: aglomeració, zona de col-loca
ció, borsa de treball ... 

Toulouse i l'atur en l'espai regional i nacional 

Evolució del nombre d'aturats 
Al departament de l'Haute Garonne, el nombre 

d'aturats a final d'any augmenta des del1984 fins al1986, 
de la mateixa manera que el percentatge d'atur, sempre 
lleugerament superior al de l'any precedent: 1 0,2%, 
10,3% i 10,7% el1985, 1986 i 1987 respectivament. 
Aquest augment del 0,4% idèntic al del Midi-Pyrénées 
i molt semblant al de França, és degut a un creixement 
més important del nombre de demandes i del percentat
ge d'atur entre les dones durant 1985 i 1986. 

La situació de les dones al Midi-Pyrénées és millor 
que la situació mitjana a França (baixa del percentatge 
d'atur femení de 1'1% enfront del4% d'augment pel que 
fa als homes). Amb tot, a partir del1987, el percentatge 
regional tendeix a acostar-se al percentatge nacional. 
Aquesta evolució és imputable, sobretot, als departa
ments més urbanitzats: Haute Garonne, Lot, Tam, Tam 
et Garonne, en els quals hi ha un creixement de l'atur, 
mentre que l'atur disminueix als altres departaments del 
Midi-Pyrénées. Al departament de l'Haute Garonne, on 
l'aglomeració tolosana representa el80% de la població 
activa, aquest percentatge és igual al percentatge estatal 
(10,2% ): l'ha sobrepassat des d'ara, el30 de setembre de 
1988, en arribar al10,8%. 

Així, la regió conserva una situació relativament 
apreciable en l'espai nacional; el departament de l'Hau te 
Garonne suporta un atur que sembla paradoxal, tenit en 
compte el seu desenvolupament econòmic i industrial i la 
seva densitat d'urbanització. Més enllà del reconeixe-

ment de formes estructurals d'atur urbà, aquesta situació 
també planteja interrogants sobre l'atur engendrat com a 
conseqüència de les característiques del mercat de treball 
de l'aglomeració. Quan als espais geogràfics molt més 
vastos hi ha una evolució poc perceptible, quina és la 
situació de Toulouse? Un percentatge d'urbanització 
molt important en relació a la situació regional, reflecteix 
els fenòmens de l'atur? 

Les característiques tolosines 
Des del 1984 fins al 1988, l'evolució del nombre 

d'aturats a Toulouse correspon a un augment de 4 000 
individus aproximadament, però és irregular en el temps. 

Des del1984 (segon trimestre) fins al1986 (segon tri
mestre), les variacions trimestrals importants del nombre 
d'aturats corresponen a un augment real gairebé impercep
tible:+ 205 individus. Si el nombre d'aturats no augmenta, 
el percentatge de rotació que s'accelera, indica l'augment de 
l'atur recurrent. A partir del 1986, al contrari, el nombre 
d'aturats creix sensiblement fins al1988: al voltant de 2 500 
demandes suplementàries, sobretot del1986 al1987. 

Aquestes dades reflecteixen amb més precisió, a esca
la de T oulouse, una modificació en el tractament de les 
estadístiques del mercat de treball a partir del mes d'octu
bre de 1986, després de l'informe Malinvaud, que cerca
va un compte més exacte dels aturats . 

L'INSEE remarcava amb tot que el nivell mitjà de 
demandes estava poc modificat, encara que el nombre de 
demandes d'ocupació a final de mes (DEFM) és més alt en 
el nou sistema de gestió. Al municipi de T oulouse, l' efec
te d'aquest nou sistema de gestió correspon aproximada
ment entre el2% o el3%, com a màxima diferència. 

Per aquest motiu, l'augment del nombre de deman
des sembla difícil d'analitzar com un deteriorament de 
l'ocupació. Per contra, un percentatge de rotació impor
tant indica la situació inestable d'una part de la població 
pel que fa a l'ocupació. 

Calculat amb molta reserva en relació a la població 
activa total, considerada igual a la del1982, el percentat
ge d'atur del10,8% del1982 arriba al12% el1984-85, al 
13% el1986-87 i al14% el1988 pel conjunt de la pobla
ció del municipi de Toulouse. Això implicaria que té, en 
realitat, poca variació, tenint en compte l'augment real 
dels actius. Diferenciat per sexes i per grups d'edat, el 
percentatge d'atur disminuiria entre els homes i aug
mentaria de 1'1% al 2%, com a màxim, entre les dones. 

La disminució del percentatge d'atur és especialment 
notable entre els menors de vint-i-cinc anys: del26% al 
22% des del1984 fins al1988, amb una baixa del24% al 
18% entre els homes i del 29% al 27% (molt feble, 
doncs) entre les dones. 

L'anàlisi de les dades en el temps només té interès 
indicatiu. Només una comparació entre els diferents 
grups d' aturats permet una lectura més pertinent de 
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El centre multifuncional Sanofi, al polígon Labège Innopole, centra l'animació de les noves activitats industrials de Toulouse (Foto: Sicoval) 

l'evolució estructural de l'atur, la qual és el reflex de 
l'evolució local de l'oferta de llocs de treball i de les 
noves característiques sòcio-professionals dels actius. 

Els canvis en l'edat dels aturats 
L'anàlisi de les demandes per grups d'edat posa en 

evidència els efectes no negligibles de les polítiques 
d'ocupació. La figura 1 mostra en primer lloc la dismi
nució del nombre de joves aturats censats. Els efectes 
són menys evidents pel que fa a les persones més grans, 
les quals s'adapten menys fàcilment a les noves exigències 
del treball i representen un cost salarial més important 
per a les empreses (manca de subvenció i impossibilitat de 
remunerar els empleats com a personal en període de 
pràctiques o com a aprenents). 

Al municipi de T oulouse, a més de les causes que 
s'acaben d' esmentar, la restricció d'ocupació en la pro
ducció no qualificada (béns d'equip, consum corrent i 
béns intermedis), també ha pogut influir en la sortida de 
certs joves o de persones no tan joves cap a municipis 
veïns o cap a altres departaments. 
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És el grup d'edat comprès entre vint-i-cinc i qua
ranta-nou anys el que determina l'alça enregistrada a 
partir del segon trimestre de 1986 i especifica el desequi
libri homes/dones en detriment d'aquestes darreres. 

El grup dels de cinquanta anys en amunt només ha 
tingut un augment negligible. 

Els de menys de vint-i-cinc anys són caracteritzats 
per una corba que reprodueix cada any els mateixos cicles. 
Durant el tercer trimestre de 1986 hi ha un augment que 
sembla més desvirtuat per la subdivisó trimestral de les 
dades estadístiques com més s'inscriu en el marc d'una 
disminució del nombre d'aturats, quan es comparen, per 
trimestre, les xifres del1985 i 1986 (taula 1). 

Aquesta situació encara poc modificada el 1988, és 
principalment explicable per una entrada més tardana a la 
vida activa; pel muntatge dels SIVP (Stages d'Insertion à 
la Vie Professionnelle), contractes d'una durada deter
minada sota la forma de contracta o de cursets de capa
citació; per la importància que ha agafat a nivell de muni
cipi, durant aquests darrers anys, el mode de treball interí 
en el qual els joves són els principals clients. Finalment, 
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Figura 1: Evolució del nom
bre d 'aturats 
(1984-88) 

Evolució del nombre d'aturats des de 1984 a 1988 
Milers 

(Font: ANPE) 
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Trimestres Homes Dones Total 

t984 2on. 2544 3 t14 5 658 
3er. 3 025 3 849 6874 
4rt. 3 218 3 827 7045 

t985 ter. 2 737 3265 6002 
2on. 2520 3 Ot O 5 536 
3er. 2 853 3635 6488 
4rt. 3022 3 529 655t 

t986 ter. 24t6 2926 5344 
2on. 2 t48 2 823 4971 
3er. 2695 3 643 6338 
4rt. 2 807 3 660 6467 

1987 ter. 2 368 2 967 5 335 
2on. 2 071 2 898 4969 
3er. 2 523 3 800 6 323 
4rt. 2 730 3 654 6 384 

1988 ter. 4979 2 857 4979 
2on. 4 825 2 859 4 825 

Taula 1: Evolució del nombre d 'aturats de menys de 25 anys (1984-88) (Font: Cens ANPE) 

tant a escala local com estatal, el factor conjuntural d'ela
boració de les estadístiques en període pre-electoral ha 
pogut intervenir. 

L'evolució de l'estructura d'edats dels aturats no 
permet, doncs, distingir T oulouse de les altres metrò
polis on el desenvolupament del sector terciari assegu
ra als joves una oferta potencial de llocs de treball ines
tables, sovint mal remunerats, en els quals els grups de 
més edat i amb qualificacions específiques tenen difícil 
l'entrada. 

Els aturats i la durada de l'atur 
Dos fenòmens inversos caracteritzen l'evolució 

estructural de la demanda des de la fi del1984 fins a la fi 
del1987. 

Una disminució del 6,3% a causa de les primeres 
demandes, la qual s'explica, d'una banda, per la política 
estatal esmentada més amunt i, d'altra banda, per la 
migració de certs joves als municipis veïns on el desen
volupament de feines qualificades i l'arribada massiva de 
població també creen feines menys qualificades en els 
serveis, la construcció i el comerç. 

Un augment del4,10% a causa dels aturats de més 
d'un any i de 1'1,6% per causa d'acomiadaments. A la 
població de joves i dones que troben difícilment un lloc 
de treball estable, s'hi ajunta la població que perd un 
lloc de treball a T oulouse. La naturalesa de les demandes, 
sempre constituïdes per més del 40% de demandes de 
més d'un any, s'explica en part pel fet que alguns aturats, 
per causa d'acomiadament, o algunes vegades en el 
moment de fer una primera demanda, esdevenen aturats 
de més d'un any. 

L'agreujament d'aquest atur, més important que el 
dels altres grups d'aturats, revela una exclusió gairebé 
definitiva de certs individus del mercat de treball local. 
Aquesta situació és deguda a la seva edat o a la desapa
rició de llocs de treball als quals podien accedir. Aquest 
augment de la proporció d'acomiadaments i "d'aturats 
des de fa més d'un any", s'explica pels canvis del mercat 
de treball del municipi on es busca la bona qualificació i, 
sobretot, el coneixement de les tècniques modernes de 
producció, de gestió i de comercialització. 

La població que perd un lloc de treball a T oulouse és, 
en general, constituïda per treballadors, qualificats o no, 
i per quadres formats a les petites empreses on la quali
ficació no es correspon amb les tecnologies emprades en 
els llocs de treball creats. 

Aquests canvis expliquen que, a poc a poc, el muni
cipi-centre adquireixi un mercat de treball composat 
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Les noves activitats tecnopo litanes han espero nat més el sector immobiliari (no us edificis a Labège lnno po le) que l'ocupació (Foto: Sic<nJa/) 

essencialment per actius de professions liberals i comer
cials que viuen a la ciutat des de fa molt temps, per 
empleats d'oficina que treballen al municipi, per qua
dres superiors i, també, per personal molt poc qualificat 
sovint domiciliat en alguns municipis veïns. 

Al contrari, molts empleats i treballadors sense qua
lificació que viuen al municipi no hi troben feina . L'aug
ment important d'alguns grups d'aturats indica una selec
ció que s'esdevé d'acord amb els tipus de feines creades 
i amb la categoria sòcia-professional dels aturats. 

El desequilibri entre els sexes 
L'anàlisi per sexes conforma l'augment de demandes 

a partir del1986 i detalla el desequilibri homes/ dones. Un 
augment de 2 900 aturats entre 1984 i 1988 correspon 
només a 400 demandes suplementàries pel que fa als 
homes i a 2 500 pel que pertoca a les dones. Hi ha, per 
tant, un augment de la demanda femenina quatn; vegades 
més important ifigura 2 i J). 

Aquí encara, l'any 1986 apareix com l'any frontissa 
a partir del qualla relació entre els homes i les dones atu-
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rats és invertida, excepte en relació a la categoria de més 
de cinquanta anys, dins de la qual el nombre d'homes és 
sempre superior en 100 o 500 individus al de les dones, 
menys nombroses entre la població activa a aquesta edat. 

Entre els més petits de vint-i-cinc anys, la diferència 
entre la demanda femenina i la demanda masculina, fins 
al 1986, és de 1 000 individus, i no para d'augmentar 
durant el període malgrat la disminució dels aturats en 
aquest grup d'edat, igualment constatada a escala regio
nal: -9,4% . 

Respecte als de vint-i-cinc a quaranta-nou anys, la 
diferència, reduïda a l'inici del 1986 a un centena més 
d'homes que de dones aturats, presenta fins al1987, o fins 
a l'inici del 1988, un desavantatge net per a la població 
femenina. Al municipi de Toulouse, entre les dones, 
siguin de l'edat que siguin, hi ha, doncs, des del1987, un 
agreugement de l'atur. La principal modificació en el 
nou compte d'aturats, consisteix a tornar a incloure les 
persones que no renoven la seva inscripció mensual a 
l' ANPE. Això permet de saber si els aturats han trobat 
feina o bé de conservar-los en l'efectiu dels aturats. 
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Figura 2: Evolució del nom
bre d'homes aturats 
(1984-88) 

Evolució del nombre d'homes aturats des de 1984 a 1988 
Nombre d'aturats 
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Figura 3: Evolució del nom
bre de do nes atura
des (1984-88) Evolució del nombre de dones aturades des de 1984 a 1988 

(Font:ANPE) 
Nombre d'aturades 

10900 

9800 

,___ 

/' ----
~-------

/-....__ ' ,-------- _____ / 
8 700 

7 600 

6 500 

5 400 

4300 -

3 200 

2100 

____ , 
-----

1 000 --------------------------------- -----------
04---~~r--,---.--~~r--,---.--~~---,--,---,--,---,--, 

1984 1985 1986 1987 1988 

Menys de 25 anys - - - - de 26 a 40 ------- Major de 50 --- Total 

El "doble compte", i potser també un canvi d'actitud 
en relació a la demanda de llocs de treball, apareixen com 
la causa del creixement de la demanda de feina femenina 
que es va registrar a la fi del 1988. En zona urbana, les 
dones són molt menys constants que no pas els homes en 
el control de la seva demanda, sia perquè tenen en general, 
si el cònjuge treballa, una motivació menys forta per a ser 
contractades, sia perquè poden tenir més fàcilment fonts 
d'ingressos per "economia submergida", sia, finalment, 
perquè la durada de l'espera en situació d'atur les desen
coratge a l'hora de renovar la seva demanda. Aquest feno
men, difícilment mesurable, encara és lluny de ser un aspec
te marginal de les estructures de l'activitat a les grans 
ciutats. 

Així, l'augment de l'atur femení, del qual no podem 
mesurar la proporció real, mostra que aquest atur era 

subestimat anteriorment; posa de relleu una oportunitat 
més gran de feina i una millor inserció o reinserció dels 
homes en el mercat de treball del municipi de T oulouse. 
Aquests resultats van en la línia d'un estudi estadístic 
profund publicat el19852

, el qual presentava el departa
ment de l'Haute Garonne com un espai geogràfic "d'atur 
mitjanament fort", amb "una tendència accentuada a 
l'atur de les noies i de les dones de vint-i-cinc a quaran
ta-cinc anys". 

Les dones no han pas conegut greus dificultats a 
l'inici dels anys vuitanta en el mercat de treball. Llavors, 

Nota: 

2. Pailler, C. i Royer, J.F.: Variations Géographiques du Ch6mage. Col·loqui de 
Poitiers. INSEE. Paris, 1985. 
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un nombre més limitat de demandes va ser reabsorbit pel 
desenvolupament del sector terciari administratiu en el 
sector públic, i per l'augment del nombre de llocs de tre
ball a temps parcial. 

La demanda de dones empleades i de quadres que 
cerquen una feina eventual, la qual ha augmentat durant 
el decenni 1980-90, és deguda, en part, a un nombre més 
gran d'ofertes potencials. Aquest fenomen és una de les 
explicacions de les dificultats posteriors que troben en el 
mercat de treball. Acompanya sovint el creixement de 
feines molt qualificades en les grans ciutats on l'arribada 
de població qualificada, mutacions o oportunitats de 
contracte, comporten la vinguda del cònjuge -que ha 
abandonat la seva feina o que no en tenia (amb més fre
qüència la dona)- per buscar-ne a la ciutat d'acollida. 
Sovint arribades recentment, buscant una primera feina o 
una substitució, aquestes dones han fet augmentar des de 
1985 la reserva dels aturats. 

Una demanda de treball que disminueix perquè el 
marit treballa i amb l'edat, és atribuïble a un nivell de 
qualificació menys elevat, en general, de les dones, sobre
tot entre la població jove. Aquesta component estructu
ral del nivell de qualificació és important en una ciutat en 
la qualla feina que es genera en els sectors públic i privat 
és una feina en gran part qualificada (aeronàutica, tele
comunicacions, serveis comercials i no comercials, orga
nismes financers). Per a aquests sectors d'ocupació desen
volupats en la ZPIU des de fa alguns anys, Toulouse 
representa sempre gairebé la meitat dels llocs de treball 
creats. 

Les variacions del nombre d'aturats, per grups d'edat 
i segons el sexe, expliquen, doncs, en part, la paradoxa 
d'un creixement d'ocupació que no impedeix un aug
ment important del nombre d'aturats. Aquesta és una 
característica del mercat de treball tolosí. 

La ciutat, mercat de llocs de treball 

Un lloc de treball a Toulouse, per a qui? 
Puja de la qualificació dels llocs de treball oferts i 

creixement de l'atur. 
Les dades de l'ocupació a Toulouse el1988 són molt 

rarament separades de les dades de l'ocupació regional, 
tot i que se'n distingeixen força netament. Recordarem, 
breument, les conseqüències que l'orientació econòmica 
de Toulouse té sobre el mercat de treball. Són quatre: 
- El manteniment o el desenvolupament de llocs de tre

ball industrials qualificats segons els sectors i les varia
cions conjunturals de les inversions i de les comandes 
(per exemple en l'aeronàutica). 

- El desenvolupament de serveis a les empreses i als par
ticulars, que inclouen categories heterogènies: informà
tica, assistència, consell, neteja, hoteleria .. . , en relació 
als quals l'ocupació augmenta sensiblement. 
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- Finalment, el sector de la construcció ha tret profit, 
després de tres anys, de les mesures governamentals 
que reactiven la construcció d'allotjaments nous i dels 
plans de treball públics tolosins: circumval·lació, 
metro, etc. 

- Aquesta evolució, però, també explica la pèrdua d'un 
gran nombre de llocs de treball assalariats a les indús
tries de béns d'equipament i de consum, deguda a les 
reestructuracions i trasllats amb vista a una millor ren
dibilitat en el tèxtil i en la química pesada especial
ment. 

En aquests factors locals, que contribueixen a la baixa 
de l'ocupació en els equipaments i en el consum, s'hi 
ajunten elements més puntuals, com la fi dels contractes 
temporals per a un gran nombre de persones en els SIVP. 
El desenvolupament d'agències de treball interí a 
Toulouse, tot i que alentit des del 1986, il-lustra també 
sobre les característiques aleatòries d'un cert nombre de 
llocs de treball creats. 

El creixement de l'ocupació a Toulouse no serveix de 
la mateixa manera a totes les categories sòcio-professio
nals (CSP); la diferenciació estructural és, com més va, 
més accentuada: 
- J.P .. Gilly i D . Galliano constaten, en primer lloc que: 

"el percentatge de qualificació dels llocs de treball pro
ductius (mesurat en relació als llocs de treball d'engin
yers i de tècnics en el total dels efectius productius) 
progressa contínuament a l'àrea de Toulouse, des del 
17,2% el1968, fins al30,1 % el1985"3• 

- La part de població obrera, en segon lloc, disminueix 
des del 66,4% el 1968, fins al 44% el1985. Els obrers 
qualificats, però, representen el 77% de la categoria. 

- Però sobretot, ... "les tasques directament productives 
es redueixen notablement en profit de les feines ter
ciàries: del 80% el 1968 al 70% el 1985 ". 

El fet que Toulouse esdevingui una ciutat on es 
desenvolupa essencialment "el servei" pot, doncs, expli
car el desenvolupament de l'atur: per a les persones que 
anteriorment havien estat empleades de manera estable, 
trobar un lloc de treball d'aquestes característiques en 
aquest sector és, des d'ara, difícil. 

Tot s'esdevé com si alguns sectors de població activa 
servissin per a respondre a les exigències puntuals de la 
necessitat de personal, degudes a la reestructuració del 
mercat de treball i de les empreses. Les xifres de la taula 2 
il-lustren aquests canvis, els quals, després d'una dotze
na d'anys, transformen la distribució de la població acti
va tolosina: 

Nota: 

3. G illy, J.P. i Galliano, D.: "Toulouse technopole et la région Midi-Pyrénées", a 
Revue Statistiques et Études Midi-Pyrénées, núm. 4. INSEE. Toulouse, 1987. 
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Cat~ories 
del treba productiu 

E T OQ OE 

1968 3,4 10,4 46,8 19,6 
1975 4,5 14,3 42,0 17,2 
1985 9,9 14,6 34,3 10,3 

Categories del treball productiu 
E: Enginyer 
T: Tècnic 
OQ: Obrer qualificat 
OE: Obrer especialitzat 

Categories 
del Sector Terciari 

QAS QAM TQ TNQ Altres Total 

3,5 4,4 8,4 3,4 100 
3,9 5,6 8,9 3,4 0,3 100 
5,4 8,3 9,8 7,4 100 

Categories del Sector Terciari 
QAS: Quadre administratiu superior 
QAM: Quadre administratiu mitjà 
TQ: Treballador qualificat 
TNQ: Treballador no qualificat 

Taula 2: Evolució de l'estructura de la població activa segons el nivell de qualificació a la ZPIU 
de Toulouse (Font: INSEE) 

- Una baixa relativa del7% de l'ocupació obrera, quali
ficada i no qualificada en generar, l'explosió del sector 
terciari, per la qual ha augmentat l'ocupació, siguin 
quins siguin la CSP i el nivell de qualificació i, 

- la polarització d'aquest creixement entre les dues cate
gories extremes en la jerarquia de les CSP del sector 
terciari: els treballadors sense qualificació i els qua
dres superiors, amb un nombre d'aturats molt remar
cable entre els treballadors sense qualificar i feble entre 
els quadres superiors, indiquen relacions diferents en 
l'ocupació. 

Noves formes d'ocupació 
La disminució important de la població obrera i el 

feble augment del nombre de tècnics, paral-lel a un aug
ment -el més fort- dels efectius d'enginyers, posen èmfa
si en la importància d'un sector industrial que utilitza tec
nologies punta en qualsevol objectiu que no sigui la 
producció de béns per a una comercialització local. 

Per mitjà d'aquesta imatge del mercat de treball tolo
sí, s'evidencien les dificultats dels treballadors per trobar 
o conservar un lloc de treball a Toulouse i, al contrari, la 
resistència dels quadres en una situació privilegiada 
d'actius ocupats. Aquestes dades estructurals (per CSP) 
sobre el nombre de llocs de treball creats o ocupats faci
liten, doncs, un aclariment complementari a l'anàlisi dels 
fenòmens de l'atur. La sots-contractació, el treball tem
poral i una forta rotació del personal que fa feines sense 
qualificar, en contrast amb els llocs de treball relativa
ment estables dels quadres superiors són característiques 
de la majoria dels mercats de treball on es desenvolupen 
els serveis, les feines d'oficina, la gestió i l'administració. 
Tot i axí, els fenòmens localitzats d'atur són igualment 
dependents d'espais veïns en els quals les estructures de 
l'ocupació poden tenir components sòcio-econòmics 
totalment diferents. La relació entre els llocs de treball 
disponibles, l'atur (o la sots-contractació) i l'evolució 
social que al cap d'un decenni reestructuren la població 
activa en l'aglomeració, clarifica la importància de les 

opcions econòmiques per al desenvolupament de 
Toulouse i el dels municipis veïns4

• 

Més enllà d'aquestes explicacions, també entren en 
joc els fenòmens d'atracció dels aturats que sense estar 
directament lligats al mercat de treball assenyalen políti
ques socials i urbanes de tractament de l'atur. De quina 
manera la vida urbana del municipi de T oulouse és influï
da per les conseqüències d'un fenomen que la ultrapassa? 

L'atur a la ciutat 
Aprehendre l'atur a través de l'espai econòmic local 

no permet de comprendre el funcionament general del 
fenomen de l'atur. L'estudi de les estructures i de l'evo
lució d'aquest atur permet comprendre més bé com certs 
problemes i mecanismes socials del desenvolupament 
urbà s'articulen per engendrar els disfuncionaments del 
mercat de treball, o s'afegeixen a les dificultats dels actius 
en les noves lògiques de producció industrial i de creació 
de llocs de treball. 

La problemàtica que estableix l'atur com un feno
men que estructura la vida de les ciutats, valida i fa perti
nent la tria de l'escala urbana; remet, per aquest motiu, al 
camp de la recerca de les polítiques urbanes i d'ordenació. 

Alguns resultats d'un estudi realitzat el 1986 a 
Toulouse permeten fonamentar la hipòtesi de treball que 
es basa en la importància de les accions locals que tenen 
en compte' l'atur. 
- El1982, l'INSEE ja va establir a la ciutat de T oulouse 

una distinció espacial centre/Le Mirail que indica res
pectivament el10,3% i el16,6% d'aturats a cadascun 
d'aquests dos espais. 

- Una demarcació cartogràfica, efectuada elt986, permet 
una lectura més precisa de l'atur d'acord amb els barris 
i que correspon a la part respectiva de les CSP en el 
mercat laboral. 

Atur i segregació per l'hàbitat 
Més que el nombre d'aturats, el plànol posa de mani

fest els desequilibris entre les diverses CSP i la segregació 
social de poblacions en l'aglomeració i en l'espai urbà. A 
escala de barris, és sobre una heterogeneïtat relativa que 
s'afegeix una divisió de l'espai, reduït de vegades a les 
dimensions d'un immoble. 

Les altíssimes densitats d'atur afecten essencialment 
els obrers i els empleats i domina l'una o l'altra de les 
CSP, molt sovint associades en l'espai. Apareixen a les 
grans concentracions i al centre antic, i en certes zones 
una mica perifèriques que no es beneficien de projectes 
de promoció o de renovació de l'hàbitat. 

Nota: 

4. Gilly, J.P. i Galliano, D.: Vegeu nota 3. 
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Al contrari, no hi ha cap concentració d'aquests atu
rats en els espais on l'hàbitat sigui acabat de restaurar o 
restaurat des de fa temps; constitueix una revalorització 
del barri. 

En altres llocs de la ciutat, els aturats es concentren 
en els immobles sense renovar o a les "barres" construï
des a tot estirar pels anys seixanta. 

Pel que fa al centre urbà, les diferències de l'atur 
registrat a escala d'illes són degudes a una heterogeneïtat 
tant accentuada que els barris del centre són molt petits 
si és comparen amb la resta de la ciutat: 
- Quan les condicions de l'hàbitat presenten inconve

nients importants: exigüitat de les vivendes, soroll 
ambiental o vetustat i insalubritat si més no aparent 
dels immobles, hom identifica un nombre important 
d'aturats. Els contrastos en les edificacions, que exis
teixen de vegades en un carrer o en un immoble pro
pers, també seleccionen els aturats. Als barris molt 
comercials habitats per poblacions benestants, com Le 
Capitole, el barri de Saint-Etienne o de Tounis, només 
certs carrers i certs immobles són reservats als aturats. 

- Amb tot, els barris conservats en bon estat, que tenen 
una certa fesomia o que han estat restaurats, exclouen 
cada vegada més certs aturats, com a conseqüència de 
les revisions (a l'alça) dels lloguers i de les càrregues 
hipotecàries, però també a causa de la desaparició dels 
comerços de consum quotidià poc cars (Saint-Georges, 
Victor Hugo, Saint-Etienne ... ). 

Si l'heterogeneïtat de l'atur al centre urbà és molt 
més gran, la representació social i la imatge de marca del 
barri són determinants per a la localització de les fortes 
concentracions d'aturats no qualificats o per a la localit
zació de quadres o de quadres superiors que no coneixen 
el fenomen de la massificació i que no viuen mai als 
barris majoritàriament obrers. 

És el grup d'aturats "empleats" el més xocant en les 
seves representacions socials, el que coneix situacions més 
diversificades per la seva repartició sòcia-espacial en l'hàbi
tat, encara que existeixen algunes concentracions d'aturats 
d'aquesta CSP (en el sector de la Roseraie, deJolimont, de 
Montaudran o de Raynal-Bonnefoy), sobretot constituï
des per dones majoritàriament no qualificades. 

Atur i polítiques de desenvolupament urbà 
La localització dels aturats de la ciutat reflecteix la 

pertinença sòcia-econòmica dels habitants dels diferents 
barris. Aquesta constatació té interès sobretot perquè 
podem plantejar-nos interrogants sobre l'esdevenir 
d'aquestes situacions en un context de renovació i cons
trucció com el que hi ha a la ciutat en el moment actual. 
També en té, .però, perquè podem obrir interrogants 
sobre els efectes directes i induïts de les mesures sòcia
urbanes destinades a ajudar a inserir els aturats. 
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El desenvolupament de l'economia terciària, el sector 
de població i de llocs de treball qualificats cada vegada 
més important, tendeix a reservar la ciutat als sectors de 
població en les quals la renda, i també el medi social, 
impliquen una certa forma de vida: quadres solters, pare
lles soles o amb pocs fills, retirats, població activa de 
professions lliberals, comerciants, etc. 

Apareix així, més o menys encoberta i voluntària 
una "gestió dels diferents grups de població". 

Els efectes positius són la preservació d'un marc urbà 
agradable, el manteniment en bon estat o la reconstruc
ció del parc habitatges, una ciutat de T oulouse gairebé 
uniformement "rosa", la possibilitat d'incrementar enca
ra més la xarxa d'oficines al centre de la ciutat i, per tant, 
de desenvolupar aquest tipus de llocs de treball. 

Els efectes negatius afecten la població desafavorida 
empesa cap a la perifèria i aplegada a les grans concen
tracions, que cau en el cercle de l'exclusió: atur-renda i 
assistència-molt feble, condicions materials i psicològi
ques poc favorables a la recerca d'un lloc de treball i, 
per tant, problemes importants per a allotjar-se (necessi
tat de justificants de pagament o d'imposició) i/o de rein
serció a la vida activa (necessitat d'una adreça, saber un 
número de telèfon, etc.). 

El reaprofitament de l'espai de la ciutat per edificis 
d'oficines, per construccions d'alt standing, o la cons
trucció d'espais comercials de luxe, exclou la població 
que no pot suportar el cost d 'aquestes operacions: puja 
de lloguers i d'interessos hipotecaris i desaparició de 
petits comerços proveïdors de llocs de treball i de con
sum a crèdit. 

Aquesta exclusió que es fa de les llars dels treballa
dors i de certes ciutats HLM, molt sovint a la perifèria, 
és un fenomen antic a les grans ciutats (a la fi dels anys 
seixanta)5

• S'accelera i s'intensifica reforçant la margina
litat geogràfica d'aquests espais, per l'exclusió social lli
gada a l'atur. Una de les causes d'aquesta accelaració 
també és el fet que els serveis i ajudes oferts a T oulouse 
hi atrauen els aturats, atès que no sempre n'hi ha als 
municipis perifèrics. Els barris d'obrers i d'immigrats 
esdevenen així barris d'aturats, a causa dels quals denun
ciem o deplorem la superpoblació, la delinqüència, la 
inseguretat, la droga ... 

Davant d'aquesta amalgama heterogènia de sectors 
de població anomenats "desafavorits", es fa palès el pro
blema de la presa en consideració i del tractament apro
piat, més enllà de l'aplicació de programes nacionals per 
a la creació de llocs de treball i a la inserció dels aturats. 

Nota: 

S. Athias, F., Jaillet, M.C., Jeannart, D. i Thouzellier, C.: Un logement pour 
tous, rapport intermédiarie de l'étude sur le logement des plus démuis en 
H aute Garonne. CIEU. Toulouse, setembre 1988. 
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Perspectives i remeis 
d'una presa de consideració urbana de l'atur 

És la distància com més va més accentuada entre la 
creació de llocs de treball que impliquen el coneixement de 
tecnologies modernes, i el nombre creixent de persones 
rebutjades a les grans ciutats amb imatges de marca dinà
miques, que ens porta a plantejar-nos la naturalesa de les 
solucions urbanes adequades a aquests desfasaments i la 
finalitat de certes opcions de desenvolupament. 

Les reestructuracions del mercat de treball i l'atur es 
troben, així, en el centre d'aquests fenòmens. Abordat 
així, l'atur remet a dos problemes majors en la vida sòcia
econòmica de la majoria de les grans ciutats: 
- l'adaptació de programes aplicats a escala estatal a les 

dificultats locals de les ciutats i dels barris, d'una banda, 
- i la creació de llocs de treball que tinguin més en comp

te els contextos econòmics, i també les necessitats de la 
població local, la qual cosa replanteja molt sovint la 
dicotomia entre el camp econòmic i el camp social. 

L'atur, és considerat a Toulouse com una qüestió 
econòmica que afecta l'Estat i a la validesa dels seus pro
grames de creació de llocs de treball? O bé, acceptat com 
un fenomen lligat a les contingències locals de l'organit
zació del mercat de treball, l'atur no implica el problema 
de la naturalesa de les respostes locals? 

La lluita contra l'atur, com a resposta a la crisi econò
mica i a les reestructuracions en marxa, implica conside
rar de nou les relacions entre el treball, l'atur i la forma
ció (vegeu la biliografia). 

Les accions de caràcter social sovint avortades, en 
forma de paJ.liatius d'assistència a la població amb difi
cultats (no totes tenen relació amb l'atur: persones grans, 
famílies monoparentals ... )només asseguren a posteriori, 
la presa en consideració de l'atur, cosa que sembla a llarg 
termini poc susceptible de reduir l'exclusió en què viu 
aquesta població. 

L'atur, en efecte, no plateja només un problema 
d'ingressos i de mitjans de subsistència per als indivi
dus, sinó també tot l' aspecte negatiu que comporta 
l'exclusió del seu paper econòmic en la vida familiar, del 
barri i de la ciutat. 

Per aquest motiu, les actuacions pel desenvolupa
ment social dels barris (DSQ) també semblen un ele
ment igualment important perquè no són dutes a terme 
únicament per a la rehabilitació de l'hàbitat social. En 
alguns barris s'han pogut crear comerços, serveis entre 
particulars, comitès, associacions o companyies ... Tenir 
en compte els aturats que viuen en aquests barris, passa 
en primer lloc per l'existència de lloc i d 'estructures asso
ciatives en les quals puguin manifestar els problemes de 
la vida quotidiana; i, tot seguit, per la presència de per
sones reconegudes en qualitat d'ajuda i consell, sense 
que hi hagi, per tant, una relació de poder i una situació 
de demanda d'ajuda social per satisfer. 

Aquests elements semblen primordials per a aquelles 
persones les dificultats de les quals en el mercat de treball 
són incrementades per handicaps sòcia-culturals (dones 
soles caps de família, població magrebina, joves sense 
cap diploma exclosos del sistema escolar, etc.). 

Pel que fa a experiències que ja permeten una certa 
perspectiva, aquests elements semblen primordials per a 
fer possible un funcionament eficaç de les mesures esta
tals i de la solidaritat local cap a diversos grups d'aturats. 
En termes quantitatius i qualitatius les ajudes més impor
tants aportades als aturats rauen en: 
- l'existència de delegacions de 1' ANPE als barris de 

població desafavorida, 
- la implantació de la Mission Locale per a la inserció 

dels joves, 
- l'organització del procediment de CORAFIN (Coor

dination des Aides Financières) i la concertació entre els 
diferents interlocutors, eines indispensables i més efica
ces si es complementen; però també en mesures com: 
- la creació de cursets de formació en relació amb el 

mercat de treball local, que ofereixin una certa cre
dibilitat als individus als quals s'adrecen i als qui, 
eventualment, puguin oferir contractes, 

- l'existència de transports públics freqüents i ràpids, 
per a la població que els fa servir, cap a zones indus
trials perifèriques susceptibles d'oferir llocs de tre
ball, implicaria igualment la participació d'altres 
interlocutors i d'altres modalitats d'acció suscepti
bles de tenir en compte l'atur a la ciutat. 
L'establiment d'una RMI (Revenu Minimum d'In-

sertion) que reuneixi a la vegada la partida d'ajuda finan
cera i la d'inserció dels parats en el lloc de treball és una 
nova base per a les temptatives de reinserció dels parats? 
Només esmentades de passada, perquè no poden ser estu
diades en detall en aquest estudi, aquestes accions centren 
l'atenció en el problema clau de la xarxa de relacions que 
cal establir i revisar en part, entre l'ocupació i la població 
que no en té, més que no pas en la recerca d'una panacea. 

L'evocació d'exemples cèlebres, com el de Poissy, el 
de Mantes-la-Jolie o el de Pau, on els aturats han pogut 
trobar feina a la seva ciutat, i algunes vegades al seu 
mateix barri, remeten a les voluntats locals de lluita con
tra l'atur. Mostren clarament que una forta participació 
de les coJ.lectivitats territorials, la reflexió concertada 
dels dirigents dels municipis, no només sobre la creació 
de llocs de treball, sinó també sobre els problemes socials 
més aguts, són condicions indispensables que permeten 
adaptar les mesures estatals i/o els dispositius financers 
als problemes d'ocupació locals específics. 

Data d'entrada de l'original: 04.91 

Corinne Siino 
D octora en Geografi.% 

C IEU 
Universitat de Toulouse- Le M irail 
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GESTIÓ DEL MEDI I ORGANITZACIÓ 
DEL TERRITORI. CONTROL I 
TRACTAMENT DELS RESIDUS 
INDUSTRIALS A CATALUNYA 

La producció i el tractament d'elevades 
quantitats de residus industrials tòxics i 
perillosos (RI)' ha esdevingut actualment 
un dels problemes més importants als quals 
ha de donar resposta la societat occidental. 
No sembla, però, que en un futur proper es 
puguin aplicar solucions que resolguin de 
manera radical els impactes socials i ecolò
gics que comporta la producció cada cop 
més gran de determinats subproductes 
industrials. 

Hi ha diverses causes que entrebanquen 
la solució del problema. Una està relacio
nada amb les mancances tecnològiques de 
la infrastructura amb la qual s'intenta 
enfrontar els problemes derivats de la con
taminació industrial', encara que, en gene
ral i segons el nostre parer, hi ha d'altres 
factors, probablement més importants, 
derivats de la ideologia que associa la 
industrialització amb el creixement del 
benestar. 

Plantegem l'article en aquests termes per
què pensem que no és possible explicar les 
mancances i conflictes que comporten les 
propostes habituals de l'administració si no 
es resitua el problema dins del context social 
i econòmic del qual forma part. Així doncs, 
pensem que és difícil d'entendre el conflic
te que s'ha produït recentment a Catalunya 
amb motiu de l'aprovació d'un Pla Director 
per a la Gestió dels Residus Industrials de 
Catalunya (PDGRIC)' sense tenir en 

Notes: 

I. Co nsiderem sota aquestes sigles el conjunt de 
subp roductes industrials que ha estat definit 
per la Comunitat Eco nòmica Europea co m 
" residus industrials tòxics i perillosos", defini
ció que comprèn un total de vint-i-set substàn
cies i els seus compostos. Vegeu l'Annex de la 
Direc t r iu d el C o nsell de la Comunitat 
Econòmica Europea 7/319 de 1 O de març de 
1978. 

2. Vegeu al respecte un assaig de plantejament 
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compte les característiques de les estructu
res polítiques, territorials i econòmiques, 
amb les quals té una relació molt específica. 

En el context global d'aquesta pro
blemàtica, que afecta també d'altres països 
europeus, l'estudi del Pla i, en general, de 
tota la política catalana en matèria de trac
tament de RI, palesa els condicionants que 
orienten les intervencions de l'administra
ció quan aborda unes relacions que, com 
les que s'estableixen entre la naturalesa i 
els processos productius, són fonamentals 
des de l'òptica social. 

Sense entrar en qüestions de detall, expo
sarem a continuació alguns dels paraHelis
mes que s'estableixen entre el sistema 
industrial català i les propostes específiques 
d'intervenció del Pla. Amb aquesta finali
tat, presentarem, en primer lloc, quatre 
aspectes del sistema industrial el paper dels 
quals .en tant que elements configuradors 
de les propostes de l'administració és indis
cutible. Són els següents: a) les tendències a 
minimitzar les despeses en aquelles fases 
de la producció que deixen quantitats ele
vades de residus; b) la proliferació i el crei
xement, sobretot a partir dels anys seixan
ta, d'indústries altament agressives per al 
medi; e) la composició i les característiques 
específiques de les empreses orientades al 
tractament d'aquests residus; d) el model de 
localització industrial. En segon lloc, expo
sarem les principals directrius i actuacions 

geogràfic del tema a: Alió, M. À. i Bru, J.: 
"Localización y control de los residuos sólidos 
industriales", a Estudios Territoriales, núm. 28, 
pàgs. 143-161. Madrid, 1988. 
També els geògrafs T. Gatrell i A. Lovett han 
tractat especialment aquest tema. D 'entre els 
seus treballs destacarem sobretot "The Geo
graphy of Hazardous Waste Disposa! in En
gland and Wales", a A rea, núm. 18, 4, pàgs. 275-
283. London, 1986. I "The Geography of Spina 

del text del Pla aprovat provisionalment, i 
en aquest sentit destacarem la insistència i 
el detall amb què són tractats els temes 
referents a la construcció i la localització 
d'una potent infrastructura d'instaJ.Iacions 
amb les quals es preveu la resolució del 
problema dels RI. Constatarem així que la 
funció que han de tenir aquestes ins
taJ.Iacions es pot desglossar segons un tri
ple nivell d'objectius: el primer, facilitar la 
implantació a Catalunya d'una sèrie 
d'empreses especialitzades en el tractament 
de RI; el segon, resoldre de la manera que 
sigui més rendible per a les empreses el 
tractament dels seus residus, i el tercer, afa
vorir l'expansió pel territori català d'un 
conjunt d'empreses que, a causa dels seus 
processos de producció altament contami
nants, en l'actualitat es veuen sotmeses a 
una dinàmica de relocalització que les 
allunya dels centres urbans. 

Processos industrials i gestió dels RI 
Estimacions recents indiquen que la pro

ducció anual de RI pel que fa a la categoria 
que comentem, assoliria una xifra propera 
a 1 680 000 tones', les quals, en gran part, 
són vessades clandestinament a l'atmosfera, 
el sòl o l'aigua. 

És comprensible, per tant, que l'admi
nistració catalana tingui interès a resoldre 
els problemes derivats d'aquesta mena de 
pràctiques, encara que no sembla clar, 

Bifida in England and Wales", a Transactions 
of lnstitute of British Geographers, pàgs . 288-
302. Lo ndon, 1988. 

3. Aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat 
el 6 de febrer de 1990, fou objecte de dures crí
tiques i contestació popular. Per aquest motiu 
ha estat sotmès a una fase de revisió el final de la 
qual apunta cap a una modificació i ampliació de 
la normativa jurídica vigent. 
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sobretot pel que fa a la població afectada, 
que les intervencions hagin de basar-se en 
la construcció d 'una potent infrastructura 
d ' instaJ.Iacions'. 

No obstant, el tractament dels RI sempre 
s'ha resolt dins el context de criteris consi
derats com a òptims des del punt de vista 
del capital. Pensem, per tant, que l'estudi 
del comportament de les empreses en 
aquest camp ha de contemplar un conjunt 
d'hipòtesis que facin possible sistematitzar 
les característiques de les estructures indus
trials que es troben més directament rela
cionades amb la producció dels RI i els seus 
efectes en el medi i la població. Per aquest 
motiu, a continuació intentarem sistema
titzar quatre fenòmens industrials que, en 
la nostra opinió, tenen un paper molt relle
vant ja que expliquen tant les pràctiques 
de les empreses com les respostes que han 
estat donades per l'administració. 

Reducció de pressupostos 
i tractament dels RI 

La lògica empresarial de l'obtenció del 
capital és la variable explicativa bàsica a 
partir de la qual pot anar desenvolupant-se 
l'estudi dels mecanismes per mitjà dels 
quals les diverses formes de contaminació 
industrial provoquen les diferents modali
tats d'impacte social i ambiental. D'acord 
amb aquesta lògica, es comprèn que sigui 
una pràctica habitual per part de les empre
ses reduir en tot el possible els pressupos
tos relacionats amb la manipulació dels 
subproductes resultants de les diferents 
fases de la producció. En general, hi ha 
dues maneres de minimitzar les despeses: 
una es posa en pràctica durant els processos 
pròpiament de producció, i consisteix en la 
utilització de tècniques i primeres matèries 
que deixen gran quantitat de residus, i 
l'altra es produeix quan els residus són tras
lladats a l'exterior de les instal·lacions. El 
PDGRIC i, en general, totes les iniciatives 
de construcció d'instaHacions de tracta
ment de residus per part de l'administració 
afecten aquesta segona categoria de com
portaments i, com que es nodreixen dels 

Notes: 

4. Vegeu M. À. Alió i J. Bru, a la nota 2, i també 
Proyecto RESA, Institut Cerdà. Barcelona, 1988. 
Segons estimacions de la Junta de Residus. 
Aquesta xifra fou donada a conèixer en un prin
cipi per F. Relea el 1989, i és la que serveix de 
base al desenvolupament del PDG RIC. Vegeu 
Relea, F.: "La recerca de l'equilibri entre el pro-

pressupostos públics, perfeccionen, de fet, 
els mecanismes que fan servir habitualment 
les empreses per tal d 'apropiar-se de les 
plusvàlues del medi•. 

Durant les dues últimes dècades, a 
Catalunya la intervenció sobre aquests fets 
només ha suposat un augment relatiu del 
control de les emissions contaminants en 
l'aire i l'aigua, i això ha forçat les indústries, 
sobretot les establertes en sòl urbà, a cercar 
nous mecanismes per tal de desfer-se dels RI. 

Per aquest motiu, actualment són moltes 
les empreses que transporten els seus resi
dus cap a zones llunyanes de les seves ins
tal·lacions, allà on el control s'ha desenvo
lupat escassament. Aquesta situació ha 
provocat que el cost del transport dels RI 
comenci a ésser una variable molt impor
tant en la configuració de les estratègies 
que preparen les empreses per tal de reduir 
les despeses. I això per dues raons: la pri
mera perquè, en el cas que els abocaments 
es facin de manera clandestina, la distància 
que cal recórrer afecta els preus que cobren 
els transportistes pel trasllat fins els llocs 
que, al seu parer, siguin idonis, i la segona 
perquè si es posen en servei plantes de trac
tament, els empresaris també hauran de 
preveure el cost del transport dels RI fins 
aquestes instaHacions. 

Ara per ara, i en relació amb les estratè
gies dels transportistes i la minimització de 
les despeses de transport, es configura un 
model específic d'ubicació de punts conta
minats. Així, dins les pautes de l'organitza
ció espacial catalana, hem comprovat que la 
distribució de les zones amb sòl contaminat 
sembla estar condicionada per tres variables 
bàsiques: 
a) la distància des de les aglomeracions 

industrials, que estableix els límits 
màxims dels recorreguts a partir del lloc 
de producció entre 40 i 60 km; 

b) la xarxa de carreteres; i, 
e) el grau d'urbanització i control de les 

zones susceptibles de veure's afectades 
per l'abocament clandestí dels residus. 

Ara bé, suposant que les instaJ.Iacions 
previstes en el PDGRIC i una més gran 

grés i la natura", a Espais, IX-XII, pàgs. 16-21. 
Barcelona, 1989. 

5. Hi ha gran varietat de textos i comunicats eme
sos pels diferents grups i municipis afectats. 
Com a més sistemàtic i rigorós, és interessant de 
conèixer el conjunt d 'articles publicats a Els 
Encants, números 6, 7 i 8. Molins de Rei, 1990. 

eficàcia dels instruments de control elimi
nessin aquestes pràctiques clandestines, el 
cost del transport continuaria essent un fac
tor important, ja que aleshores actuaria 
condicionant el lloc on se situarien aques
tes instaHacions. Respecte d'aquesta qües
tió, cal tenir en compte que la Llei Marc 
que regula la gestió dels RI no considera 
factible situar les plantes de tractament més 
enllà dels 80-100 km dels llocs de produc
ció, ja que "aquestes distàncies són ... les 
que fan viable econòmicament el tracta
ment centralitzat dels residus"' . 

Estructura industrial i producció de RI 
La relació entre l'estructura industrial i la 

configuració de la problemàtica medioam
biental a Catalunya és un tema important, ja 
que permet aprofundir en els diferents graus 
i tipus de responsabilitats empresarials. En 
concret, el volum més gran o més petit de 
producció de RI es pot atribuir a dos tipus 
bàsics de diferències que es poden establir 
dins el conjunt de la indústria: la primera té 
a veure amb els diferents graus de desenvo
lupament tecnològic, i la segona té relació 
amb els diversos sectors de producció. 

Pel que fa a aquest segon aspecte, inte
ressa destacar particularment dues qües
tions: una, és el fet que alguns sectors amb 
implantació territorial de llarga tradició, 
com el paperer, el mecànic i el metal·lúrgic, 
siguin grans productors de RI; l'altra, està 
relacionada amb el paper cada cop més 
important de la indústria química, que des 
dels anys seixanta, i sobretot actualment, en 
el context internacional de l'especialitza
ció econòmica, mostra un gran dinamisme 
i proveeix de matèries primeres derivades a 
totes les altres indústries. 

En l'actualitat, els sectors químic, mecà
nic i metaJ.Iúrgic' representen poc més del 
26,2% de la força laboral, però en canvi 
arriben a produir gairebé més de la meitat 
dels RI'. En concret, s'ha estimat que el 
sector mecànic i metal·lúrgic és responsable 
de la producció de 469 691 tones de RI 
anuals, destacant, en particular, les indús
tries mecàniques, que arriben a produir el 

6. Vegeu M. À. Alió i J. Bru, a la nota 2. 
7. Llei Marc sobre Residus Industrials, 6/1983,7-

IV, art. 11. 
8. Segons la classificació convencional del CN AE 

del Ministeri d'Indústria. 
9. Seguim aquí les estimacions recollides per l'equip 

que elaborà el Proyecto RESA. Vegeu nota 4. 
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64,6% dels RI del sector. Pel que fa al volum 
de RI de la indústria química, cal remarcar 
que arriba a representar el20,56% del total, 
essent el subsector de la química inorgànica 
de base i de producció de matèries primeres 
i plàstics el màxim productor. 

El tractament dels RI 
com a activitat econòmica 

Encara que algunes empreses altament 
productores de residus n'exporten una part 
fora del territori català i fan servir, entre 
d'altres, els serveis d'incineració en alta 
mar'0

, l'abocament clandestí encara és la 
solució més freqüent. No ha d'estranyar 
doncs que des de fa alguns anys augmenti 
la sensibilitat de la població davant de 
determinats problemes ambientals, ni que 
es realitzin una sèrie de gestions dirigides a 
posar en servei instaJ.lacions específiques 
de gran capacitat, les quals, de moment, 
semblen vinculades a iniciatives de grups 
empresarials ja consolidats. Les propostes 
d'utilització dels forns de ciment per tal 
d'incinerar determinats residus, així com 
la constitució de noves societats amb l'ob
jectiu de gestionar instaJ.lacions d'aquesta 
mena", són un exemple que es pot adduir 
en aquest sentit. 

No obstant, i d'acord amb el que indicà
vem respecte del comportament majorità
riament clandestí de !'"eliminació" de resi
dus, es desprèn que les característiques de 
les empreses que actualment treballen en 
aquest sector són extraordinàriament pre
càries. A continuació exposarem breument 
els principals tipus d'empresa que semblen 
haver-se orientat cap a aquesta especialit
zació, així com quines semblen ésser les 
tendències vers les quals es podria decantar 
el sector després que l'administració dugui 
a terme els seus projectes. 

Del conjunt abans esmentat, destaquem 
algunes empreses del sector del transport 
que, tot sovint en coJ.laboració amb indús
tries de la construcció", són les que deci
deixen els llocs on serà abocada una part 

Notes: 

1 O. Seguim aquí les estimacions recollides per 
l'equip que elaborà el Proyeào RESA. Vegeu 
nota'4. 

11 . Vegeu, en general, sobre aquest tema l'article de 
Vives, X.: "Les fabriques de ciment, l'eliminació 
de residus i l'estalvi energètic", a Espais, pàg. 3-
6. Barcelona, 1989. També, i com a verificació de 
la tendència a més de donar constància de les 
iniciatives preses, ens remetem a: "Generalitat i 
Uniland, d'acord a cremar combustibles alter-

important dels subproductes industrials i la 
forma com s'hi farà el transport". 

D'altra banda, i encara que la seva 
implantació en el mercat és molt escassa, 
també trobem cert nombre d'empreses que 
treballen dintre del marc legal". En aquest 
conjunt es poden distingir dos subgrups 
industrials: el primer el formen empreses 
que fan servir abocadors controlats de tipus 
privat per a dipositar els seus RI", i el 
segon, potser el que representa una novetat 
més gran, l'integren onze empreses espe
cialitzades en el tractament de RI, les quals, 
en alguns casos, també presenten vincula
cions amb empreses ja existents". 

És probable que sigui en connexió amb 
aquest últim grup, i dins el procés de con
solidació i recomposició del capitalisme 
monopolista, on es puguin trobar els orí
gens de les pressions fetes a l'administració 
perquè destini una part dels seus recursos a 
promoure la construcció d'una infrastruc
tura d'instaJ.lacions de tractament de RI 
que facilitaria la introducció en el mercat 
espanyol del nou sector de la impròpia
ment denominada indústria ecològica. 
Pensem també, en conseqüència, que 
l'actual estructura empresarial sobre la qual 
es basa el tractament clandestí dels RI 
haurà d'experimentar ben aviat una sèrie 
de canvis importants. 

Localització d'àrees d'abocament 
i de plantes de tractament 

Indicàvem abans la importància de la 
localització industrial en tant que factor 
que s'ha de relacionar amb les despeses de 
transport, del qual es deriven tant la distri
bució de les zones més afectades pels abo
caments clandestins com la futura situació 
de les plantes de tractament del PDG RIC. 
A continuació descriurem les línies generals 
d'aquesta localització industrial. 

Simplificant, es podria dir que en l'actua
litat encara hi ha dos models de localització 
industrial. Un té un caràcter predominant
ment dispers, amb implantació rural, i està 

natius als forns de la cimentera dels Monjos", a 
El Tres de Vuit, pàg. 3. Vilafranca del Penedès, 
2 de juliol de 1989. 

12. Recentment, hem ultimat amb J. Bru un assaig 
sobre les característiques i composició dels 
agents que intervenen en el mercat clandestí de 
RI en l'aglomeració de Barcelona. 

13 . Seguim aquí les estimacions recollides per 
l'equip que elaborà el Projecte RESA. Vegeu 
nota 4, pàgs. c-9 i c-10. 

condicionat per la disponibilitat de matè
ries primeres o la tradició del sector. 
L'altre, a la pràctica el dominant, s'associa 
a les economies d'aglomeració. És impor
tant tenir present l'existència de les dues 
tendències de localització, ja que si bé el 
PDGRIC es formula bàsicament en fun
ció del segon model, l'abocament clandes
tí és encara un comportament freqüent a 
tots dos models. 

Pel que fa a les indústries rurals, és com
prensible que tinguin més facilitats d'actua
ció quan fan abocaments, ja que tant la 
menor intensitat dels instruments de con
trol i de planificació urbana com l'escassa 
pressió sobre els usos i el preu del sòl donen 
un marge de maniobra més gran a les 
empreses i els agents econòmics implicats. 

Molt més complexa és, en canvi, la rela
ció que s'estableix entre les indústries 
d'aglomeració i les àrees perifèriques on 
tenen tendència a abocar els seus residus, ja 
que, a part d'una pressió més gran des de 
les diferents instàncies de control i de pla
nejament, hi ha el fenomen de la complexa 
articulació d'aquestes indústries dins d'un 
sistema metropolità en el qual, a més del 
nucli barceloní, cal considerar també un 
gran nombre de ciutats petites i mitjanes els 
orígens i les estructures industrials de les 
quals són certament heterogenis. Es pot 
esmentar també la incidència d'un teixit 
urbà en desenvolupament i que, amb dife
rents morfologies, es va estenent al llarg 
dels corredors urbana-industrials que enca
ra estan configurant-se. 

La localització industrial a Catalunya es 
presenta, per tant, com un fenomen en pro
cés de canvi que comprèn importants situa
cions de renovació i transformació, com 
les que s'esdevenen a les grans aglomera
cions urbanes, i d'expansió i recent indus
trialització a les zones on creix el nou espai 
industrial. Pel que fa a aquestes noves àrees 
industrials, destacarem el fet que les plantes 
de tractament de RI siguin concebudes, des 
del punt de vista polític i industrial, com 

14. Segons l'estudi elaborat per RESA aquestes no 
arriben a tractar fins més de 300 000 Tm. Vegeu 
nota 9, pàgs. c-7, c-8 i c-9. 

15. Entre les que mereix destacar-se el cas de 
l'empresa PESA a Castellolí, propietària de 
l'únic abocador especialitzat per a residus del 
crom i vinculat al grup de BA YER. 

16. Segons l'estudi elaborat per RESA aquestes no 
arriben a tractar fins més de 300 000 Tm. Vegeu 
nota 9, pàgs. c-7, c-8 i c-9. 

R.C.G . n° 15 • juny 1991 • volum VI 



geografia 117 

R.C.G. n° IS • juny 1991 • vo lum VI 



118 geografia 

instruments difusors de la industrialitza
ció. Així, davant la percepció negativa de la 
població presumiblement afectada per 
aquests plans", el PDG RIC insisteix en els 
efectes positius que podria arribar a pro
duir la infrastructura de tractament dels RI 
en unes comarques on la base econòmica i 
la població activa depenen encara en gran 
mesura de la producció agrícola. 

Les polítiques de gestió dels RI: el 
PDG RIC 

Per tal de resoldre el problema del con
trol dels RI hi ha una entitat pública, la 
Junta de Residus, que funciona com un 
organisme autònom de caràcter adminis
tratiu adscrit al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat. La constitució de la Junta de 
Residus i la regulació de les seves com
petències es remunten al 1983, quan es va 
aprovar la llei que articulava l'actuació de 
l'administració pública catalana dins dels 
àmbits estatal i de la Comunitat Econòmica 
Europea. Des d'aleshores s'han perfilat una 
sèrie d'alternatives que, finalment, han estat 
concretades en un Pla Director, el contin
gut i les propostes del qual responen al 
context econòmic que hem apuntat fins ara. 

L'exposició resumida de les principals 
propostes del PDG RIC i de les seves impli
cacions territorials permetrà de valorar més 
bé el pes dels factors econòmics i la filoso
fia política dominant, en tant que elements 
condicionants del Pla. 

Així, cal destacar, primer de tot, que 
aquest Pla ha d'ésser el marc a partir del 
qual es dotarà Catalunya d'una infrastruc
tura d'instal ·lacions que garanteixi a les 
empreses un tractament rendible dels RI. 
Amb aquest objectiu preveu la construcció 
de fins a onze abocadors industrials, cinc 
incineradores i tres plantes de tractament 
físico-químic, les quals es distribuïrien pel 
territori atenent les variables de localització 
de les indústries i de les despeses de trans
port que estarien disposades a pagar les 
empreses. D 'aquest conjunt d'instal·la
cions, es preveu la construcció immediata 
de quatre abocadors, una incineradora i 
dues plantes de tractament físico-químic 

Notes: 

17. VegeuM.À.AlióiJ.Bru,alanota2. 
18. Esmentem com a més rellevants el seminari 

sobre contaminació del sòl organitzat per 
l' Oficina Europea de Medi Ambient i el 

les quals, segons els càlculs, podrien tractar 
com a màxim la meitat dels RI produïts 
actualment. 

Les localitzacions previstes per a la 
infrastructura també palesen la sintonia que 
hi ha entre el Pla i el model industrial exis
tent. En aquest sentit, remarcarem la 
importància atribuïda al factor cost de 
transport, ja que d'ell es deriva la divisió del 
territori en tres àrees bàsiques de gestió, a 
cadascuna de les quals correspon, una inci
neradora o una planta físico-química i un o 
dos abocadors. Aquestes instal·lacions són 
el primer nivell de divisió regional; després 
ve un segon àmbit de gestió, al que s'ads
criu la resta de la infrastructura, la qual, pel 
fet de la seva dispersió pel territori, per
metria reduir els pressupostos dels trans
port de determinats RI. El PDGRIC centra 
la seva atenció en el primer nivell d' infras
tructures i determina els municipis on es 
construiran les instaHacions. Sense entrar 
en consideracions de detall, esmentarem 
dos aspectes d'aquestes localitzacions que 
són especialment significatius des de la 
perspectiva del model industrial. 

El primer aspecte es refereix al factor 
cost de transport, ja esmentat, el qual reper
cuteix en l'adscripció de localitzacions de 
màxima accessibilitat per a les plantes físi
co-químiques i les incineradores. Com a 
conseqüència, aquestes instaJ.lacions es 
localitzen en municipis propers a les actuals 
aglomeracions industrials i tenen sempre 
un accés fàcil des de la xarxa d'autopistes. 
D'acord amb aquest criteri, els redactors 
del Pla preveuen que una de les plantes físi
co-químiques estigui a Martorell i l'altra 
en un petit municipi de la Selva, en el corre
dor industrial per on passa l'autopista 
Barcelona-Girona. Indiquen també la con
veniència de situar la incineradora en una 
posició intermèdia de l'autopista Barce
lona-Tarragona. 

ParaJ.lelament a aquest criteri, el segon 
aspecte del qual volem fer esment es refe
reix al paper que els redactors del Pla atri
bueixen a aquestes instaJ.lacions, les quals 
són presentades com instruments propul
sors de la industrialització. Trobem així 
que, contràriament a la percepció negativa 

Nederland Gifvril elt988. Vegeu Soi/ contami
nation through industrial toxic dumps , 
Bruxelles, IV/1988. Vegeu també P. Diggle, 
A.C. Gatrell i A.A. Lovett: Modelling the pre-

de la població afectada", el Pla insisteix en 
els efectes positius que, sempre des de la 
seva perspectiva, es podrien arribar a pro
duir en el cas de les comarques agrícoles on 
s'han de situar. Apuntant en aquesta direc
ció, semblen especialment significatius els 
llocs on s'han de situar els abocadors, ja 
que, amb l'excepció del que hi ha previst 
construir a l'àrea periurbana del Baix 
Llobregat, tots es troben en municipis agrí
coles de comarques properes al sistema 
metropolità i on es preveuen d'ubicar, a curt 
termini, noves implantacions industrials. 

La gestió del medi: entre el planejament 
territorial i la política econòmica 

En el context actual del planejament s'ha 
de tenir present que s'estan produint tota 
una sèrie d'intervencions d'enorme impac
te ambiental i elevada capacitat de rees
tructuració dels usos en l'espai. 

En aquest sentit, el PDGRIC pot equi
parar-se a moltes altres obres d'infrastruc
tura actualment en curs o en projecte, com, 
per exemple, les relatives al Pla d'Aigües i el 
transvassament del riu Ebre, o també les 
potents intervencions en la xarxa viària, les 
quals posen de manifest la relació existent 
entre el planejament i les forces econòmi
ques. Al nostre parer, pensem que aquest 
Pla també comporta decisions respecte 
d'uns llocs els usos i les característiques 
ambientals dels quals seran modificats en 
funció de les necessitats d'uns agents que, 
després de la crisi dels anys setanta, recom
ponen el seu paper dins el mercat i prenen 
posicions en un territori que s'està inte
grant dins el nou espai econòmic europeu. 

Les implicacions que les localitzacions 
d'aquesta infrastructura per al tractament 
dels residus industrials suposen per a 
l'organització territorial es poden resumir 
en els punts següents: a) la penetració cap a 
l'interior de les zones de previsible 
instaJ.lació de la indústria química d'altres 
indústries, en general, les quals experimen
ten en l'actualitat un procés de trasllat des 
dels grans centres europeus cap a les perifè
ries del sud; b) la potenciació del paper 
directiu i terciari de la franja costanera i de 
les aglomeracions metropolitanes, àrees on 

valence o f cancer .. . a new methodology for spa
tial epidemiology. 29th Regional Science 
Association European Congress. Cambrigde, 
VIII -IX/1989. 
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ja comença a desenvolupar-se un acurat 
procés de recomposició del sector produc
tiu; e) la disminució del sector i dels espais 
agrícoles, i d) la necessitat d'accelerar els 
terminis d'execució d'obres en la xarxa de 
transports, ja que l'ampliació de l'espai 
industrial suposarà forçosament unes 
necessitats més grans de mobilitat i urba
nització. 

Voldríem comentar, finalment, un ter
cer tipus de fenòmens, els quals afecten el 
domini social i que es troben estretament 
vinculats amb la predominança del model 
industrial ja esmentat. Aquestes conside
racions d'ordre social es refereixen a situa-

Notes: 

19. Aquest article es va acabar d'escriure el juliol 
de 1990. D'aleshores ençà, el tema del control i 
tractament dels residus industrials a Catalunya 
ha passat per diverses fases i ha sofert variacions 
que no es poden constatar en aquest article. 

cions conflictives que, de manera més o 
menys virulenta, palesen tant les contra
diccions inherents al model actual de crei
xement com el seu improbable manteni
ment a curt termini. 

Una d'aquestes situacions té l'origen en 
els diferents caràcters de les forces econò
miques implicades. La resposta negativa 
que ha provocat el Pla entre els pagesos i 
altres agents econòmics és un exemple que 
fa palesa la difícil aquiescència en aquest 
camp. 

Aquest conflicte, de caràcter tènue i fins 
i tot latent, contrasta, en canvi, amb la 
força amb què actuen els moviments ciu
tadans d'oposició. Com a característica 
important del col·lectiu que s'oposa al 
PDGRIC, destacarem el fet que, a l'igual 
que els moviments urbans, està integrat 
per un conjunt heterogeni de grups que, 
per diversos motius i vinculats a diferents 
àmbits socials, persegueixen uns mateixos 

IDEA · DISSENY · GRÀFIQUES 
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objectius. Així, al costat dels components 

ja tradicionals del món ecologista es pot 

trobar també ara a Catalunya una amalga

ma d'entitats, corporacions i persones que 

s'han unit a fi de millorar les condicions 

ambientals en què es desenvolupa la seva 

vida quotidiana. 

La resolució del conflicte però, implica 

no solament que es produeixin canvis en les 

directrius medioambientals sinó també que 

calgui modificar una bona part dels factors 

que configuren les actuals estructures 

industrials". 

Data de recepció de l'original: 12.90 
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LA REORGANITZACIÓ DE LES GRANS 
INFRASTRUCTURESDELTRANSPORT 

A LES RODALIES DE TOULOUSE 

En el Midi-Pyrénées, solament la pobla
ció tolosina té avui els mitjans necessaris 
per afrontar la competència que suposen 
les grans metròpolis europees. Les investi
gacions que es fan permeten precisar les for
ces i debilitats de la dinàmica urbana con
temporània, àmpliament tributària de 
sinergies de tipus tecnopolità'. Però la inclu
sió de Toulouse dins la xarxa d'eurociutats 
pateix dels retards acumulats per la cons
trucció de grans infrastructures modernes 
del transport, que s'agreuja pel doble desa
vantatge d'una situació geogràfica que situa 
la ciutat en el centre d'una regió que no té 
veritables ciutats mitjanes, les bases econò
miques de la qual no estan garantides i que 
està apartada del gran flux de trànsits que 
s'organitzen a nivell europeu. 

En efecte, el problema de les connexions 
interegionals eficaces i ràpides, en principi, 
se situa en el marc d ' una Europa que 
s'allarga vers el sud, més enllà dels Pirineus, 
amb l'entrada d'Espanya i de Portugal a la 
CEE, però el reequilibri de la qual cap a 
l'est s'ha accelerat de manera brusca des 
del 1989. Ara bé, les opcions definitives 
comprometen l'avenir per alguns decennis, 
amb la construcció de potents i costoses 
infrastructures ferroviàries, autopistes o 
aeroports, que durant temps seran inscrites 
en l'espai i encarrilaran demà el gran flux 
d'homes i mercaderies. 

Un equipament descu idat 
durant molt temps' 

Carreteres i autopistes 
Qualssevol que hagin pogut ser els 

desitjos de modificar el programa d'auto
pistes franceses en funció de les prioritats 
de l'ordenació del territori' , prioritària
ment s'han equipat els eixos més carregats, 
a l'est del país, com ho testimonia el mapa 
de trànsit del 1979 (figura 1) . En les 
regions menys poblades de l'oest i del sud-
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oest, on la urgència era menor, els projec
tes sovint s'han ajornat i s'han modificat 
segons la situació econòmica o política. 
Moltes vegades es dubtava de fer grans 
inversions ja que semblaven poc rendibles 
i en molts casos la transformació de les 
carreteres nacionals en vies ràpides de dos 
carrils semblava suficient i predominà 
sobre la construcció d'autopistes. 

El vell debat que acompanya des de fa 
dos segles la programació de les grans 
infrastructures del transport no s'ha aturat; 
per a uns la decisió ha de ser guiada per 
l'afluència dels transports ja existents, 
extrapolant les tendències de la seva evo
lució anterior; per a d'altres és necessari 
apostar pel .futur i admetre que la millora 
dels serveis de comunicació incidirà en el 
desenvolupament econòmic, amb una 
nova demanda de desplaçaments i, per 
tant, un creixement del trànsit. 

En el quart sud-oest del país, el retard 
d'equipaments d'autopistes era cada vegada 
més inquietant: el 1978 la regió Midi
Pyrénées encara no tenia cap autopista, tot 
i que des del 1960 la xarxa nacional havia 
passat de 1 O a 3 500 km. En pocs anys, va 
millorar ràpidament quan la Société des 
Autoroutes du Sud de la France va connec
tar Toulouse i Narbonne, l'any 1971, l'A61, 
i Toulouse i Montauban el 1979, i l'any 
següent la secció A62, en direcció la Bor
deaux, que s'obriria la primavera del1982. 

L'aïllament de Toulouse a la fi s'havia 
trencat. En direcció a l'est, l' A61 s'empal
mava a la xarxa ja molt freqüentada pro
cedent de la vall del Roine, un braç del 
qual comunica la Provence amb Nice i 
l'altre continuava fins a Catalunya pel 
Llenguadoc i el Rosselló. Vers l'oest, la 
continuïtat de l'autopista s'assegurava fins 
a Paris via Bordeaux i Poitiers; aquest iti
nerari, més llarg i de peatge, oferia, en 
principi, l'atractiu de la rapidesa i de la 
seguretat, dues conquestes que feien pale-

sa la mediocritat de l'enllaç directe per 
Limoges i Orléans per la carretera 
Nacional 20, estreta i plena d'accessos, a 
vegades difícils durant l'hivern, al 
Limousin. 

A fi que l'enllaç d 'autopistes entre 
l'Atlàntic i el Mediterrani es realitzés que
dava per fer la connexió de dues autopistes 
a Toulouse. Programada des de feia molt 
temps no es va acabar fins el 1988, amb 
l'obertura del cinturó de ronda est, que 
aportaria una innegable ajuda a les vies uti
litzades fins aleshores, facilitant la fluïdesa 
del trànsit, especialment al cinturó oest, 
on la circulació era, i és, difícil a causa 
d'alguns ponts massa estrets sobre la 
Garona i un pas a nivell amb semàfors. 

Sobre les altres connexions als voltants 
de Toulouse, la solució d'autopistes va ser 
sistemàticament discriminada fins aquests 
últims anys, en benefici de la solució més 
barata de les vies ràpides, aprofitant sovint 
les carreteres nacionals. Aquest va ser el 
cas del gran eix del Pirineu en direcció a 
Tarbes, més enllà de Capvern, en direcció 
a Pau i de la costa basca, on s'havia de 
construir l'autopista. 

El retard en l'equipament d 'autopistes 
ha pesat durant molts anys sobre l'econo
mia regional, agreujant un aïllament poc 
propici per a la implantació de noves acti
vitats que la política d'ordenació del terri
tori, dirigida des dels anys seixanta, invita
va a repartir-se més harmoniosament en el 

Notes: 

1. Per exemple, en aquest mateix número, els articles 
deG. Jalabert, M. !drac i J.P. Lévy .... 

2. En l'establiment i funcionament dels sistemes de 
transport en la regió: Marconis, R.: "Midi
Pyrénées. XIX-XX siècles", a Transports-Espace
Société. 2 vo lums. Ed . Milan. Toulouse, 1986. 

3. "Les grandes liaisons routières. Histoire d 'un 
schéma", a Travaux de Recherches et prospective, 
núm. 31. La Documentation française. 1972. 
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Oceà Atlàntic 
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Figura 1: lntcnsitat del tràfic a la xarxa d'autopistes, 1979 

territori nacional. El tren i l'avió no van 
poder compensar aquest problema. 

Els enllaços aeris 
i ferroviaris Toulouse- Paris 

A principis dels anys seixanta, la pro
moció de Toulouse entre les vuit metrò
polis franceses va fer prendre consciència 
de la situació d'aquesta gran població, la 
sisena del país, que aleshores tenia 330 000 
habitants. Molt ràpidament va ser necessa
ri dotar-la de més comunicacions i més 
ràpides amb Paris. 

El 1960, la nova companyia aèria Air 
Inter creà la primera línia regular interior 
entre Toulouse i Paris desafiant a la SNCF, 
que tenia uns serveis ferroviaris lents i pocs 
confortables, malgrat l'electrificació de la 
línia "Entre-deux-guerres". La rèplica va 
arribar molt aviat amb el funcionament 

Mar del Nord 
Vehicles I Dia 
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Mar Mediterrània 

(Font: Revue Générale des Routes et des Aérodromes, núm. 5)], maig 1979) 

d'un tren de negocis, "Le Capitole", que 
sols tenia primera classe. El 1965la duració 
del trajecte era de 6 hores i 40 minuts, i a 
l'any 1975 es va reduir a 6 hores, marca 
que no ha estat possible millorar després. 

Durant una primera etapa les dues for
mes de transport es van beneficiar de 
l'expansió de la demanda global de des
plaçaments entre Toulouse i Paris. El nom
bre de passatgers d'avió progressava regu
larment (53 000 el 1964, 223 000 el 1969, 
398 000 el 1974, 1 130 000 el 1983) sense 
comprometre la freqüentació de "Le 
Capitole", que també augmentava, fins el 
punt que la SNCF va duplicar els serveis 
l'any 1970 fent circular dos trens diaris en 
doble sentit, al matí i a la tarda. L'esforç 
per part del servei ferroviari no disminuïa 
però la distància era cada vegada més gran; 
alhora que el temps del trajecte ferroviari 

disminuïa, Air Inter multiplicava els seus 
serveis: d'una banda, una clientela fidel 
d'homes de negocis que estava disposada a 
pagar més a canvi de guanyar temps, i de 
l'altra atreia amb les tarifes reduïdes, encer
tadament concebudes, una clientela nova, 
que omplia els seus avions. 

Des del 1982 la baixa freqüentació de 
"Le Capitole" era tal que la SNCF va obrir 
una part dels serveis a segona classe, abans 
de generalitzar aquesta mesura, a la tardor 
de 1984. Al mateix moment que el nou 
TGV Paris-Lyon demostrava les noves 
possibilitats del transport ferroviari, "Le 
Capitole", símbol del "Trans-Europe
Express" a començaments dels anys sei
xanta, es va democratitzar per obligació i 
es convertí en un simple tren "gran con
fort". En aquell moment es mesuraven els 
obstacles d'aquest mitjà en la xarxa ferro-

R.C.G. n° I S • juny 1991 • vo lum VI 



La renovació del centre de T o ulo use és un indicador clar del creixement del seu paper regional 

viària francesa. En les coordenades espai
temps, Paris quedava molt lluny de 
Toulouse mentre que altres grans metrò
polis que durant molt temps havien estat 
molt lluny de Paris s'hi apropaven de 
manera espectacular; en el millor dels casos 
eren necessàries 6 hores per recórrer els 
713 km que la separaven de la capital, men
tre que pels 883 km que hi ha entre 
Marseille i Paris no es trigaven més de 4 

hores i 50 minuts amb el TGV en comptes 
de les 7 hores i 10 minuts que "Le Mistral" 
tardava vint anys enrera. 

Les altres comunicacions interegionals 
En el sistema de transports francesos, 

tributaris d'infrastructures molt centralit
zades sobre la capital, les relacions trans
versals ferroviàries o aèries no han destacat 
per la seva eficàcia. O és que no s'ha dit 
que en aquest país el camí més curt entre 
dues ciutats de fora de Paris passava sovint 
per Paris? (P. G EORGE). Si se sortia de 
Toulouse és veritat que la poca mobilitat 
d'homes i mercaderies no incitava gaire a 
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grans inversions, indispensables per aug
mentar la rapidesa o la capacitat d'enllaços 
amb altres ciutats de fora de Paris. 

Només es mencionarà, per fer memò
ria, que el vell canal del Midi assegurava la 
unió entre l'Atlàntic i la Mediterrània•. En 
el moment que la mida europea de 1 350 

tones semblava superada per les noves tèc
niques que permetien als convois carregats 
de 3 a S 000 tones circular pel Sena o per la 
xarxa renana, els treballs començats el 1970 

per portar els canals del Midi ... " límit 
Freycinet" (250 a 350 tones) encara no han 
estat acabats, mantenint, a l'est de Tou
louse, un coll d'ampolla de 124 km sols 
assequible per les gabarres de 30 m. En 
aquestes condicions, el trànsit que el canal 
del Midi portava amb 600 000 tones, el 
1973 és abandonat per retirar-se al canal 
lateral sobre la Garona, que no pot amb 
més de 100 000 tones. L'abandonament 
d'aquesta via d'aigua administrada per 
l'Estat i la degradació per falta de mante
niment situa les coJ.lectivitats locals impli
cades davant un difícil problema. Poden 
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(Foto: J. P. Lévy) 

deixar abandonat un símbol del patrimoni 
regional, veritable monument històric? La 
millor manera de promoure una activitat 
turística no és mantenint un transport de 
mercaderies que suposa importants crèdits 
per ampliar el límit Freycinet? 

En el terreny dels transports ferroviaris 
les millores han estan més notables. Igual 
que el segle passat, la línia mestra segueix 
essent Bordeaux-Sète que garanteix les 
comunicacions amb Espanya via Perpi
gnan, i més enllà d 'Avignon amb Lyon i 
Marseille i la Costa Blava. Considerada 
una línia favorable, es tracta d'una "bona" 
transversal de la SNCF, que en principi 
permet vàries vegades al dia fer el trajecte 
de Toulouse a Montpellier amb 2 hores i 
15 minuts, a Marseille en unes 4 hores i a 

Nota: 

4. Marconis, R.: " Les canaux du Midi. Outils éco
nomique ou monument du patrimoine régio
nal ?", a Revue Géoghaphique des Pyrénées et du 
Sud-O est, núm. 1. 1981. Marco nis, R. : " Les 
canaux du Midi", a L'Histoire, núm. 103. 1987. 
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Lyon en menys de 6 hores. Cap a l'oest ha 
estat necessari esperar fins el 1980, que a 
causa del fibló de la competència, i des
prés d'analitzar les obres de l'autopista 
A62, s'enllestís l'electrificació, indispensa
ble per a reduir a 2 hores el trajecte entre 
Toulouse i Bordeaux. 

En totes aquestes comunicacions, les 
prestacions que s'ofereixen als viatgers 
(confort, freqüència ... ) amb els trajectes 
més curts ha beneficiat també els convois 
de mercaderies, la capacitat dels quals ha 
estat augmentada. Les instaHacions pels 
correus de Toulouse han estat ampliades i 
reagrupades al nord de la ciutat, a Saint
Jory, que ha vist així reforçat el seu paper, 
centralitzant i redistribuint una part més 
gran del trànsit ferroviari . 

Els projectes i els reptes actuals 
En els darrers anys, en un entorn carac

teritzat a la vegada per l'acceleració de la 
construcció europea i per la descentralit
zació que això comporta -si no és un oblit 
de l'Estat és com a mínim una afirmació 
més clara dels poders a nivell dels col·lec
tius territorials-, els èxits i els obstacles de 
la regió tolosina estan delimitats. Els pro
tagonistes de la vida econòmica i política 
local han comprès la distorsió entre les 
conquestes indiscutibles de Toulouse per 
afrontar la competència tecnopolitana i el 
fracàs d'una situació geogràfica que ame
naçava d'agreujar una reorganització de les 
grans infrastructures del transport. En una 
primera versió, l'esquema director de les 
autopistes o del TGV corria el risc de 
situar la capital de Midi-Pyrénées al marge 
dels futurs eixos anomenats "europeus". 
Pel que fa als enllaços aeris internacionals 
que surten de Toulouse, la multiplicació 
dels quals semblava indispensable, les pers
pectives segueixen essent molt incertes, tri
butàries de grans companyies que revisa
ven les seves estratègies en un ambient de 
desordre i de desigual competència. 

Els projectes d'autopistes 
A la primavera de 1987, les modifica

cions incloses en el Plan National Routier, 
preveien 1 500 km d'autopistes suplemen
taris, afegint 1 200 km que queden per 
construir del programa precedent. 

Poc coneguda, la repartició geogràfica 
dels futurs enllaços va aixecar a la regió 
tolosina una tempesta de protestes que no 
estava lliure de segones intencions políti
ques en aquest període de "cohabitació" 
difícil per a la cúpula de l'Estat. La regió 

Midi-Pyrénées semblava oblidada. 
Orquestada la protesta pel gran diari regio
nal La Dépêche du Midi, va començar ales
hores La bataille des rautes amb la mobi
lització dels polítics, dels protagonistes 
econòmics i de l'opinió pública que no 
oblidava el gran temps de combat polític 
passat. Com a l'hora de les opcions fona
mentals que comprometien el futur de tot 
el país, va reaparèixer una editorial excep
cionalment firmada per una D travessada 
per una ploma d'au: La direcció del diari 
prenia partit per aquest dossier. 

"Curiosament ha calgut esperar l'últim 
projecte director de les autopistes ... per
què es manifesti una consciència coJ.lecti
va dels usuaris: el nostre sud -oest està, en 
part, oblidat ... 

El nostre diari s'ha compromès algunes 
vegades sobre grans casos que afecten tant 
la salut com la llibertat. Avui ens compro
metem perquè es juga el nostre futur euro
peu ... Amb tots els nostres lectors, amb 
tots els que volen creure en el nostre futur 
diem "obrim-nos al futur". 

Amb una passió tranquiJ.la vers aquesta 
regió, agafem el poc que ens proposen i 
demanem la resta, l'indispensable". (La 
Dépêche du Midi, 17 d'abril de 1987). 

La mobilització regional no es va fer en 
va. Triplicant la seva participació finance
ra, el Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
va escollir donar prioritat a l'obertura de 
carreteres en el contracte del Pla Estat
Regió 1989-93. Després de dures negocia
cions, el nou esquema director d'autopis
tes, revisat vàries vegades, ha tingut cura 
d'aquestes decisions (figura 2). 

Toulouse, simple etapa sobre l'autopis
ta "Deux-Mers", hauria de convertir-se en 
un nucli d'autopistes més gran amb la 
construcció d'enllaços Brive-Montauban, 
T oulouse-Tarbes, T oulouse-Pamiers i 
Toulouse-Gemil; aquesta última assegura 
l'entrada a la població tolosina per la via 
ràpida que es construeix des d'Albi. Però 
en tots aquest casos, per accelerar la cons
trucció, s'ha fet la concessió a la Société 
des Autoroutes du Sud de la France, que se 
n'ha aprofitat; per contra, ha generalitzat el 
peatge exceptuant els trajectes curts, en 
particular entre Muret i Martres-Tolosane, 
al sud de Toulouse, on l'autopista es farà 
aprofitant la carretera 117. Per tot arreu es 
fan nous carrils, els recorreguts dels quals 
encara alimenten moltes polèmiques. 

En el contracte del Pla Estat-Regió, 
l'Estat s'ha compromès a començar abans 
del 1999 els treballs de les autopistes con-

cedides. A més, les millores previstes en la 
xarxa de carreteres nacionals i que es nego
cien sobre la marxa, a fi d'assegurar la cohe
rència del conjunt, necessitaran una inver
sió de 2 643 milions de francs durant cinc 
anys, repartits entre l'Estat (57%), la Regió 
(28%), i alguns col·lectius locals (15%). 

La xarxa TGV 
Oberta en tota la seva extensió el setem

bre de 1983, la nova línia Paris-Lyon ha 
tingut un èxit que ha superat les previsions 
més optimistes. Permet unir les dues ciu
tats solament en dues hores i el temps que 
es guanya beneficia moltes altres relacions: 
més enllà de Lyon les unitats del TGV 
poden fer servir la xarxa de la SNCF per 
comunicar moltes ciutats a Rhone-Alpes, a 
Suïssa i a tot el sud -est francès; Montpellier 
es troba així a 4 hores i 40 minuts de Paris 
i el trajecte es reduirà a 4 hores i 5 minuts 
el 1994, quan s'acabi la perllongació de la 
nova línia fins a Valence, donant la volta a 
Lyon per l'est. 

Per comunicar les regions de l'oest i par
ticipar així en un reequilibri del territori 
nacional, d'acord amb la política de reor
denació del territori, s'ha construït una 
altra xarxa de TGV. Però la rendibilitat de 
l'operació sembla menys assegurada i, a 
diferència del TGV sud-oest, l'Estat ha 
pagat una part de la inversió. És massa 
aviat per jutjar els resultats. La nova línia 
que surt de Paris es divideix en dues bran
ques, una cap a Le Mans, que garanteix els 
serveis de comunicació de l'oest (Rennes, 
Nantes, Brest); l'altre cap a Tours que 
empalma amb les anteriors línies que por
ten cap a Aquitaine. Tot funciona des del 
1990, i Bordeaux, en principi, es troba a 3 
hores de Paris, o sigui que es guanya 1 
hora (figura 3). 

El TGV francès ha de completar-se des 
d'avui fins a 1994 amb el funcionament del 
TGV nord Paris-Lille per continuar fins a 
London pel túnel de la Mànega, i a Bèlgica 
i els Països Baixos. Al mateix temps la con
nexió de les tres línies es farà gràcies a una 
via nova de circumvaHació a Paris per l'est 
que es comunicarà amb Eurodisneyland i 
l'aeroport internacional de Roissy-Charles 
de Gaulle. Les unions internacionals es 
faran sense l'obligació de canviar d'esta
ció a la capital. 

En una Europa on les relacions entre les 
grans metròpolis s'intensifiquen, els TGV 
asseguren la unió entre dues ciutats en 
temps rècord, i són una competència temi
ble per a les línies aèries, víctimes de 
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Oceà Atlàntic 

l'embús del cel, que pot augmentar i que 
depèn del trajecte entre els aeroports i el 
centre de les ciutats, sovint llargs i desa
gradables. Es comprèn, doncs, la lluita per
tinaç que moltes ciutats porten per obtenir 
un lloc en la xarxa dels TGV. Però "gua
nyar temps al temps" suposa que les para
des siguin limitades, el que exclou sovint 
ciutats mitjanes (Amiens) en benefici de 
les metròpolis susceptibles de generar un 
trànsit Important. 

L'elaboració progressiva del mapa del 
TGV francès, que necessita la perllongació 
més enllà de les fronteres, no pot deixar 
indiferents els responsables de la regió de 
Toulouse. A curt termini, Toulouse es pot 
trobar entre els dos eixos més grans 
d'Europa del sud-est, associant els serveis 
del TGV i les autopistes: a l'est, l'eix 
Montpellier-Barcelona, a l'oest, Bordeaux-
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Situació futura 

Figura 2: Esquema de la xarxa 
TGV francesa pre 
v is ta per al 19 94 . 
Evolució del temps 
de recorregut, sorti
da de Paris, després 
de l'entrada en ser
vei dels TGV 

Servei d'hivern 88 I 89 

Base I 

(Font: SNCF. 
Previsions establertes 
el 1990) 

Mar Mediterrània 

Hendaye-Madrid. Amb l'entrada en fun
cionament el setembre de 1990 d'una línia 
TGV, Paris-Bordeaux-Toulouse, que efec
tua el recorregut en 5 hores i 7 minuts, i 
que guanya 50 minuts en relació al trajec
te directe via Limoges, la SNCF ha donat 
un pobre consol als polítics electes del 
Midi-Pyrénées. 

Com per La bataille des routes, s'entén, 
doncs, la mobilització que es va fer per 
aturar aquesta marginació. Els estudis fets 
el 1990 mostren que s'ha tingut en comp
te aquesta inquietud. S'han proposat dues 
solucions ' . L'anomenada TGV Midi
Pyrénées que implica la perllongació de la 
nova línia actual de Tours a Bordeaux 
(Bordeaux estaria a 2 hores i 6 minuts de la 
capital), i la construcció d'una línia entre 
Langon i Toulouse de 177 km. El recorre
gut total entre Toulouse i Paris, evitant 

així Bordeaux, s'efectuaria aleshores en 
una via de velocitats comercials de 
300 km/h que comportaria una durada de 
trajecte de 2 hores i 48 minuts. L'altre pro
jecte asseguraria la connexió amb el TGV 
sud-est, primer per una reorganització de 
la línia actual entre Toulouse i Carcas
sonne, i més tard per una nova línia que 
efectuaria la connexió entre Béziers i 
Narbonne. El conjunt de reformes entre 
Bordeaux i el Bas-Languedoc constituiria 
el TGV Gran Sud situant Toulouse a 1 

hora de Bordeaux, 1 hora i 55 minuts de 
Marseille, 2 hores de Barcelona i 2 hores i 
25 minuts de Lyon. 

Nota: 

5. Liaisons f erroviaires à grande vitesse. TGV Midi
Pyrénées, TGV Aquitaine, TGV Grand Sud. 
SNCF. Juny, 1990. 
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Figura 3: Esquema dels grans ordenaments de carreteres al Midi-Pyrénées després del contacte del Pla Estat-Regió 1989-93 

Hom no ha d ' il ·lusionar-se per la mul
tiplicitat de projectes. Igual que els pro
jectes directors de carreteres dels anys 
seixanta, és sempre possible calmar els 
ànims proposant un gran nombre de pro
jectes en l' esquema director d'enllaços de 
gran velocitat establert el 1990. Però 
siguin les que siguin les participacions 
financeres dels col·lectius territorials, la 
quantitat compromesa és tal que s'impo
sa repartir les obres a llarg termini i seria 
inútil esperar el començament del TGV 
Midi-Pyrénées o del TGV Gran Sud 
abans dels anys 2005-10. Des d 'ara fins 
aleshores els obstacles de la regió to losi
na en les relacions entre les eurociutats 
pesarà perillosament sobre l'economia 
local. Seran els enllaços aeris una mesura 
per atenuar- los? 

Enllaços aeris 
La ràpida expansió de trànsit de l'aeroport 

de Toulouse-Biagnac (1 273 000 passatgers 
el1980, 2 950 000 el1989, 97 000 dels quals 
en trànsit) ha obligat a fer remodelacions 
importants. La nova terminal de Blagnac 11 
ja està saturada i es fan grans treballs per 
duplicar la seva capacitat per al 1992. 

El gran progrés de la línia Paris-Tou
louse testimonia l' èxit que amb 1 8705 000 
passatgers el 1989 i 19 vols diaris, s'ha con
vertit en la primera línia de la companyia 
Air lnter, en competència amb Toulouse
Marseille. Només ella representa el 82% 
del trànsit nacional de Toulouse-Biagnac i 
el 66% del trànsit total, exceptuant-ne els 
vols en trànsit. Air lnter té uns beneficis 
importants, conseqüència de les poques 
possibilitats de connexions ràpides per 

Montpellier 
Béziers 

== Autopistes, vies ràpides existents 

Xarxa programada per a 5 i 10 anys == Autopistes, vies ràpides 

7IIIl. Trams en estudi 

• Actuacions puntuals 

Altres carreteres Importants 

(Font: Région Midi-Pyrénées, núm. JO. 1989) 

carretera i per tren amb la capital, mentre 
que a la majoria de llocs (Paris-Marseille i 
en principi Paris-Bordeaux) sofreixen la 
competència dels TGV. 

La situació és menys brillant en les altres 
línies aèries que surten de Toulouse. Entre 
les línies internes només ha triomfat 
Toulouse-Lyon amb 120 000 passatgers i 
tres vols, anada i tornada, diaris, lluny del 
trànsit de viatgers amb Nice ( 40 000) o dels 
vols amb Nantes i Marseille, garantits per 
la companyia TA T. 

La història de les línies internacionals 
regulars és particularment vacil·lant. Les 
relacions industrials establertes entre les 
organitzacions aeronàutiques de Toulouse 
i el Regne Unit expliquen sens dubte l'aug
ment de trànsit entre Toulouse i London 
(28 000 passatgers el1980, 180 000 el 1988) 
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Les noves construccio ns d'oficines a les àrees tecnopolitanes no fan sinó agreujar els problemes del transpo rt tolosí 

on es nota la competència entre Air Fran
ce, British Airways i Dan Air. En altres 
vols regulars no s'arriba a aconseguir els 
20 000 passatgers, el que explica el temp
teig de les companyies implicades. Així, 
per exemple, el vol Toulouse-Frankfurt 
fou tancat l'any 1977, obert el1981, inte
rromput de nou el 1985, i reobert el 1987. 
Els últims anys s'han caracteritzat per 
l'ampliació de l'oferta de vols a les grans 
ciutats europees, Milano i Madrid (1980), 
Manchester (1983 ), Hamburg (1984 ), 
Barcelona (1987) i, més tard, Zürich i 
Roma. 

En molts casos és la presència dels mem
bres de l' Aérospatiale en aquestes ciutats la 
que justifica aquest esforç. Però els impera
tius de la rendibilitat aconsellen tancar-los 
de nou i Air France anunciava el mes de 
novembre de 1990 la supressió dels vols 
amb Zürich, Porto, Barcelona, Bruxelles i 
Lisboa. Prendran les altres companyies les 
mateixes mesures? Entre els vols europeus 
menys amenaçats es trobarien London, 
Genova, Milano, Roma, Frankfurt i Madrid 
amb serveis d'anada i tornada diaris el1990. 
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Per destins més llunyans, dos raona
ments semblen possibles. Un que afirma 
els antics enllaços amb les antigues colò
nies d'Àfrica i que justifica un o dos vols 
setmanals a Alger, Rabat, Dakar ... ;l'altre, 
que no s'ha pogut imposar, responia a les 
preocupacions del món dels negocis: els 
tres vols directes setmanals a New York, 
inaugurats l'octubre de 1989 no s'han 
mantingut i l'únic que perdura amb esca
la a New York és a punt de desaparèixer. 
Tot això demostra els límits del potencial 
econòmic de la població tolosina i de la 
seva regió. Moltes vegades el llindar crític 
no és prou per assegurar el manteniment 
de les línies aèries internacionals. Ara bé, 
l'absència d'aquestes línies, que no es 
compensa ni amb la carretera ni amb el 
tren per raons que 'ja s'han explicat abans, 
pot desanimar els nous inversors i com-

Nota: 

6. Marconis, R.: "L'aménagement de nouvelles !iai
sons transpyrénéennes: un enjeu européen?", a 
Revue Géographique de l'Est, núm. 3-4. 1989. 
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(Foto: ]. P. Lé-uy) 

prometre a curt termini la dinàmica tec
napolitana. 

Les relacions transpirenaiques• 
Las relacions entre Toulouse i Espanya 

depenen de les infrastructures modernes 
(autopistes, vies de tren) situades en els 
dos extrems de la serralada pirenaica. Ni 
les carreteres, de difícil accés, impractica
bles a l'hivern (Puymorens, Val d'Aran, 
Vallé d'Aure), ni el tren, ni el túnel de 
Puymorens no poden aconseguir un tràn
sit important en el seu estat actual. 

L'entrada d'Espanya a la CEE i l'aug
ment d'intercanvis fronterers han reacti
vat projectes, a vegades seculars, de noves 
unions transpirenaiques per la zona central 
dels Pirineus. Però cap itinerari no ha 
aconseguit imposar-se de veritat i la com
petència entre diferents propostes ha reve
lat l'absència de solidaritat regional. 
Toulouse relativament ben relacionada 
amb Barcelona, via Perpignan, podria 
allargar el seu horitzó econòmic establint 
un itinerari que assegurés les relacions amb 
Zaragoza (per la Val d'Aran?). Solució evi-
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dentment molt competent la del projecte 
d' Ariège de fer un túnel sota el Puymorens 
o amb projectes més occidentals amb 
túnels a Gavarnie o a Somport. 

Mobilitzant depressa les instàncies euro
pees, els polítics d' Ariège han aconseguit 
imposar el seu punt de vista: la concessió del 
túnel de Puymorens, la construcció del qual 
ha començat a principis del 1990, la té la 
Société des Autoroutes du Sud de la France, 
que cobrarà un peatge per pagar els deutes 
en complement dels crèdits públics conce
dits per França i la CEE. El1994 es portarà 
a terme una nova carretera" d'interès euro
peu" en direcció a Barcelona, però per 
absorbir un trànsit suficient, que pot ser 
supervalorat, tot servei de comunicació 
d'avant-país s'ha repensat amb la decisió 
d'afegir un enllaç d'autopista entre 
T oulouse i Pamiers i de millorar la RN 20. 

Amb retard, els altres projectes maduren 
poc a poc, però hauria d'imposar-se en 
nom de l'equilibri geogràfic, l'enllaç Pau
Zaragoza per un túnel sota el Somport. En 
el mateix itinerari, la SNCF no fa cas de les 
múltiples sol· licituds espanyoles o d'alguns 
polítics locals francesos, i no sembla molt 
decidida a tornar a fer funcionar la línia 

Nota: 

7. Sermet, J.: "Communications pyrénéennes et 
transpy rénéennes" , a Actes du 2" Congrès 
lnternational d'Études pyrénéennes, (Luchon
Pau, 1954 }, pàgs. 59-191. 1960. 

Pau-Canfranc, tancada al trànsit després 
d'un accident als anys setanta. 

Entre aquests dos grans eixos, recupe
rant els carrils parats a principi de segle 
per l'establiment de les línies ferroviàries 
transpirenaiques per la part central de la 
serralada' , es tem que per manca de crèdits, 
es facin per economia altres carreteres 
transfrontereres i decebin les esperances 
dels seus promotors. No s'haurien d'obli
dar les lliçons del túnel Aragnouet-Bielsa 
obert el1976, a 1 827 m d'altitud, l'impac
te del qual va ser feble a causa d'accessos 
mediocres i del tancament hivernal que és 
norma des del 1990. 

Conclusió 
Els projectes d'enllaços transpirenaics 

testimonien les grans rivalitats locals en 
detriment d'una veritable solidaritat regio
nal. Però pot existir aquesta solidaritat 
mentre que una regió com Midi-Pyrénées 
és més una entitat administrativa, imposa
da pel poder central, que l'expressió d'una 
lògica econòmica i social? 

Torna aquesta pregunta, durament, a 
proposta de cada una de les infrastructures 
del transport presentades aquí. Aquestes 
últimes són incontestablement concebu
des en funció de la metròpoli tolosina, per
què, rendibilitat obliga, és ella que indueix 
els fluxos que justifiquen les inversions 
molt costoses. Analitzant els nombrosos 
projectes que s'han multiplicat aquests 
darrers anys, mobilitzant crèdits públics 

de l'Estat però també dels col·lectius terri
torials, alguns protagonistes de la vida 
econòmica o política alimenten l'esperança 
de fer aprofitar més els departaments i les 
principals ciutats de Midi-Pyrénées. 

Aleshores es veuen sorgir les proposi
cions sorprenents com l'elecció del traçat 
de l'autopista Toulouse-Pamiers. Aquest 
enllaç, una vegada adoptat, sembla lògic 
fer-lo l'itinerari més directe, seguint l'actual 
RN 20 avui molt plena i perillosa. Seria 
més fàcil per les comunicacions en les 
zones d'activitats de la perifèria sud-oest 
de Toulouse, així com per l'aeroport amb la 
circumva¡.¡ació externa oest en projecte, 
mentre que una part de la circulació podria 
aturar-se a l'entrada de la ciutat i canalitzar
la cap el final de la primera línia de metro 
que anirà al centre l'any 1993. Es concilia
rien així els interessos regionals, la comu
nicació del futur túnel de Puymorens i els 
de l'aglomeració tolosina amb accessos que 
pateixen embussaments i pertorben greu
ment la vida econòmica i social. 

Tots aquests arguments semblen ser 
ignorats pels partidaris d'un traçat rural 
que empalmi l'enllaç Toulouse-Pamiers a 
l'autopista A61, a l'est de Toulouse, a prop 
de Villefranche- de-Lauragais! 

Data de recepció de l'original: 12.90 

Robert Marconis 
Catedràtic de Geografia 

CIEU 
Universitat de Toulouse-Le Mirail 
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INFORMACIONS 

NECROLÒGICA DE 
SALVADOR LLOBET I RE VER TER 

El passat 23 de març, dissabte de Rams, 
moria a casa seva, a Granollers, el doctor 
Salvador Llobet i Reverter, quan encara 
no havia fet els 83 anys. A la Revista no ens 
agrada gens haver d'incloure aquest tipus 
d'informació, ja n'hem hagut de publicar 
massa de necrològiques i no n'hem publi
cades totes les que hauria calgut ... No 
podíem passar per alt, però, aquest trist 
esdeveniment, ni tan sols en aquest núme
ro dedicat a Barcelona i a Toulouse, on 
treballà el seu gran amic Taillefer ... 

Amb el doctor Llobet acaba el que 
podria considerar-se com la primera gene
ració de grans geògrafs catalans; morts ja 
Lluís Solé i Sabarís (1908-85) i Josep 
Iglésies (1902-86), i mort Pau Vila (1881-
1980) que, si bé era d'una generació ante
rior, com a minim, nasqué per a la geogra
fia el 1926. Si Pau Vila semà les bases per a 
una reflexió geogràfica profunda i seriosa a 
Catalunya (i no sols a Catalunya), Iglésies 
en fou l'especialista en demografia, sobre
tot històrica, Solé en geografia física i 
Llobet en geografia humana. Aquesta seria 
una primera valoració un xic esquemàtica, 
ja que la biografia de Salvador Llobet és 
prou complicada: el trobem a París a finals 
dels anys 1920 fent de guixaire, i a la 
Universitat de Barcelona els anys 1970 
explicant geomorfologia periglacial. 

Salvador Llobet nasqué a Granollers el 
18 de novembre de 1908, en el si d'una 
familia pagesa que l'ensinistrà en els tre
balls agrícoles des de ben aviat. Ell sempre 
reivindicà els seus origens pagesos; talment 
semblava un personatge extret de la prosa 
de Josep Pla. Enric Lluch, que en fou dei
xeble directe, lamentava el dia de l'enter
rament que Llobet no hagués escrit la geo
grafia rural de Catalunya que hauria pogut 
fer, de la qual són un bon tast les quasi 
cent planes del primer volum de la 
Geografia de Catalunya publicada per 
l'editorial Aedos. De les tasques agrícoles 
passà a l'ofici de guixaire, bon xic més 
urbà, que exercí a Granollers, a Barcelona 
i a París. Com era corrent a l'època, fou un 
obrer lletraferit, com ho havia estat també 
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Pau Vila, i freqüentava les biblioteques i 
comprava llibres sobre les seves afeccions, 
o aprofitava per a aprendre idiomes quan 
era a I' estranger. 

La instauració de la Generalitat repu
blicana l'atragué novament a Granollers, i 
la crisi del sector de la construcció, que el 
deixà sense feina, li permeté dedicar-se gai
rebé íntegrament a la seva formació. En 
dos anys aprovà els sis cursos de batxille
rat (1932-34) i en sis anys (1934-40), amb la 
guerra d'Espanya entremig, aprovà la lli
cenciatura d'Història a les universitats de 
Saragossa (lliure) i Barcelona. 

Abans de la guerra, seguint una tradició 
ben catalana, conreà la geografia popular 
amb d'altres col·legues granollerins, com 
Josep M. Puchades o Josep Font, fundant 
el Centre Excursionista de Granollers i 
fomentant la cultura local en tots els seus 
aspectes. D'una iniciativa similar, però des
prés de la guerra, amb Josep M. Puchades, 
Noel Llopis Lladó i Xavier Coll sorgí 
l'editorial Alpina, que ha fet una tasca 
imprescindible en el camp de la cartografia 
catalana des del 1946 ençà. 

La seva tasca docent s'inicià també des
prés de la guerra, al coJ.legi municipal, i 
després a l'institut de Granollers, que quasi 
creà ell i del qual fou director molts anys, 
i on protegí una gran quantitat de grano
llerins per tal que poguessin estudiar a 
temps, no com ell. 

Com a investigador, alternà la seva dedi
cació, quasi sempre gratuïta, a la docència 
universitària, com ajudant de catedràtics 
de trista memòria, amb el treball de recer
ca al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Des d'aquí, sobretot, exercí el 
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seu mestratge, organitzant seminaris i, fins 
i tot, classes complementàries a les de la 
Universitat. El 1967 s'incorporà íntegra
ment a l'ensenyament universitari, quan ja 
existia un Departament de Geografia que 
inicià la primera llicenciatura pròpia. Fins 
la seva jubilació el 1978 ensenyà geografia 
regional d'Espanya i geografia física; fou 
quan desenvolupà la seva afecció pel siste
ma periglacial, primer davant la increduli
tat de tots, després seguit pels mateixos i 
molts d'altres. De tota manera, arribà tard 
també als honors de la carrera universitària 
ja que no fou catedràtic fins al 1975, tres 
anys abans de la jubilació, quan aquesta 
era encara als setanta anys! 

És clar que el doctor Llobet no els cer
cava especialment els honors, més tost li 
molestaven. Prou va costar que acceptés 
l'homenatge que els col·legues li reterem el 
1978 ran de la seva jubilació, del qual sorri 
el llibre Aportacions; prou va costar que 
participés en el nomenament de fill predi
lecte de Granollers el 1989. Sembla que la 
seva experiència un xic negativa de les rela
cions humanes (algú ha dit que li costava 
saber distingir qui li era amic i qui li era 
enemic) li feia defugir els actes públics. 
Eren proverbials les seves sortides apres
sades de qualsevol acte vespertí, per no 
haver de conduir el seu dos cavalls de 
massa fosc cap a Granollers ... i el seu 
rebuig a dinars i sopars ... 

Li apassionava ensenyar a la Universitat; 
els qui érem PNN aquells anys havíem 
d'escoltar amb paciència com era de feliç 
fent el seu treball i a damunt li pagaven! ... 
Ell l'havia feta gratis aquella feina. Els seus 
dots docents, però, no eren gaire excelsos; 
una vegada assisti a un dels cursets pedagò
gics dels anys 1970 tot afirmant: com que 
dieu que no en sé d'ensenyar ... Una altra 
cosa era quan anava al camp, allà desple
gava el seu entusiasme i la seva capacitat al 
màxim. Ell mateix ens havia dit que qui 
els havia ensenyat a veure geografia al 
camp havia estat Pierre Deffontaines; però 
ell, com Solé i Sabarís, saberen aprendre 
aquella tècnica de l'excursió. 

Però el doctor Llobet era abans que res 
un investigador, un bon investigador. La 
seva tesi sobre el Montseny, publicada el 
1947 i reeditada el 1990 -afortunadament 
va viure prou per a veure-la- és una obra 
clau i capdavantera (el facsímil del seu 
mapa es va fer a l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya). El mateix any publicà una 
obra similar sobre Andorra, també reedi
tada, una de les obres més detacades de la 
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bibliografia del Principat. Eren monogra
fies regionals en què glatia la seva orienta
ció humana gens exclusivista; llur títol ho 
indica ben clar: El media y la vida en ... 
Com el seu article sobre la producció xam
panyera (llavors encara no s'havia inventat 
el cava) de Sant Sadurní d'Anoia, o sobre 
els límits septentrionals dels conreus de 
vinya i olivera a Catalunya ... 

Descansi en pau el doctor Llobet. Ara ja 
només ens cal esperar l'homenatge que, 
lamentablement, ja no podrà rebutjar, que 
permeti de situar la seva personalitat dins 
de la geografia catalana. No un homenatge 
buit i formal, sinó un homenatge que per
meti de retrobar l'home, amb el seu geni 
difícil, i de retrobar el geògraf que sabé fer 
geografia a Catalunya i ensenyar geografia 
a Catalunya. 

LES MUTACIONS I REQÜALIFICA
CIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS 
EN L'ESPAI URBÀ: 
BARCELONA I TOULOUSE. EL 
COL· LOQUI DE GIRONA DEL 1992 

Seguint els treballs de recerca i discussió 
que han menat els dos grups de geògrafs de 
les universitats de Toulouse i Barcelona, 
un dels primers resultats dels quals és 
objecte de publicació en aquest número de 
la Revista, és previst de celebrar un 
col·loqui final a nivell internacional. Per 
tal de cercar un escenari a mig camí d'amb
dues ciutats, fou escollida la ciutat de 

Girona, que ofereix facilitats de comuni
cació i de celebració d'esdeveniments 
d'aquest caire. Així, els dies 13 a 16 de 
febrer de 1992 tindrà lloc a Girona aquest 
col·loqui terminal, que ha de permetre fer 
balanç i treure conclusions de prop de cinc 
anys de treballs en comú. 

El col·loqui és previst que se centri en 
quatre qüestions fonamentals: 
1) l'anàlisi i valoració dels canvis i muta

cions que s'han produït en el sistema 
econòmic i les seves conseqüències 
territorials; 

2) l'anàlisi i valoració dels fenòmens de 
reconstrucció social que han aparegut 
lligats a aquelles mutacions econòmi
ques; 

3) l'anàlisi i valoració de les formes de ges
tió de la ciutat en aquests moments de 
reestructuració econòmica i social, en 
general; i, 

4) la reactualització del gran debat entorn 
d'una teoria per a l'anàlisi del fet urbà i 
social, en general. 

Per al debat d'aquests temes és prevista 
l'aportació dels resultats obtinguts de part 
dels dos equips, de Barcelona i de Tou
louse, així com d'altres casos d'estudi a 
nivell internacional, similars o diferents. 
Aquestes aportacions seran discutides des 
de perspectives i enfocaments diferents, 
per això s'ha invitat alguns especialistes en 
les matèries, encara no acabats de concre
tar. D'altra banda, el debat serà també diri
git cap a alguns responsables de la gestió 
urbana de Catalunya i del Llenguadoc, con
vocats a presentar les seves idees i els seus 
problemes a l'hora de fer la seva funció. 

Per bé que l'organització del col·loqui 
està relativament acabada, els interessats a 
rebre informació poden posar-se en con
tacte amb els organitzadors: 

Jean-Paul Lévy 
Centre Interdisciplinaire d'Études Urbains 
Université de Toulouse-Le Mirail 
S, allée Antonio Machado 
310S8 Toulouse Cedex 
Telèfon: (61) SO 42 SO 
Fax: (61) SO 42 09 

Carles Carreras 
Departament de Geografia Humana 
Universitat de Barcelona 
el Baldiri Reixac, s/n 
08028 Barcelona 
Telèfon: (93) 333 34 66 
Fax: (93) 333 06 14 

CAMPUS EUROPEUS 
DE MEDI AMBIENT 

Per segon any consecutiu la Comunitat 
Europea proposa als universitaris de par
ticipar aquest estiu als Campus Europeus 
de Medi Ambient. Aquesta és una iniciati
va original en el terreny de la formació 
ambientali els tretze Campus de 1991 
constitueixen veritables tallers universita
ris sobre el terreny. 

Centenars d'estudiants i llicenciats euro
peus de les diferents disciplines relaciona
des amb el medi ambient (ecologia, paisat
gisme~ urbanisme) però també d'altres 
matèries (dret, comunicació, economia, 
etc.) podran d'aquesta manera posar els 
seus coneixements al servei d'ajuntaments 
i comarques d'Europa sota la direcció de 
professors universitaris del país. 

D'aquesta manera es treballarà en temes 
tan variats com el programa medioam
biental dels barris degradats d'Anvers a 
Bèlgica, el suport a una cooperativa de pes
cadors irlandesos per realitzar un inventa
ri ecològic, o l'anàlisi de l'avaluació ecolò
gica de l'illa d'Ouessant a França. 

L'únic Campus organitzat a tot l'Estat 
espanyol és el de la Garrotxa, el qual és 
previst que aplegui dotze universitaris 
de diferents disciplines, sis dels quals 
seran estrangers i la resta catalans. Els 
candidats hauran d'haver completat el 
primer cicle universitari en alguna de les 
següents disciplines: urbanisme, ecolo
gia, ciències econòmiques, geografia, 
enginyeria agrícola o de monts, geolo
gia, dret o paisatgisme. 
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Del lS d'agost allS de setembre aquest 
equip pluridisciplinar estudiarà les conse
qüències i condicionants que el desenvo
lupament econòmic i urbà imposa a la ges
tió del Parc Natural de la zona volcànica 
de la Garrotxa i proposarà directrius 
d'ordenació per minimitzar l'impacte que 
aquests condicionants causen al Parc. 

D'altra banda, aquest Campus permetrà 
als assistents de descobrir un territori, for
mar-se, confrontar les seves experiències i 
conjuminar les seves diferents disciplines 
per tal d'endegar un gran projecte europeu 
de medi ambient. 

Els Campus són gratuïts, es facilita als 
seus participants l'allotjament i la manu
tenció, però el transport és a càrrec seu. 
Tots els Campus es faran entre els mesos 
de juliol i setembre i la seva durada serà de 
15 dies o d'un mes. 

El Centre Mediterranéen de I'Envi
ronnement coordina aquesta iniciativa i els 
interessats en participar en algun dels tret
ze Campus que enguany es realitzaran 
poden posar-se en contacte per a rebre 
informació més detallada a l'adreça: 
103 rue des Infirmières 
84000 Avignon - France 
Telèfon: (90) 27 08 61 
Fax: (90) 86 82 19 

Els interessats en participar al Campus 
de la Garrotxa poden posar-se en contac
te amb: 
el Casal dels Volcans 
Avda. de Santa Coloma s/ n 
17800 Olot 
Telèfon: (972) 26 62 02 
Fax: (972) 27 04 55 

Junta de Protecció de la 
zona volcànica de la Garrotxa 

COL· LOQUI INTERNACIONAL: 
Intégration de la Photogrammétrie 
et de le Télédétection dans les S.I.G.: 
utilisation et qualité 

Durant els dies 6 a 9 de novembre de 
1990 es va desenvolupar a Estrasburg el 
col·loqui internacional "Integració de la 
Fotogrametria i la Teledetecció en els 
Sistemes d'Informació Geogràfica". La 
reunió fou organitzada conjuntament pel 
CNES (Centre Nacional d'Études Spa
tiales) i la SFPT (Société Française de Pho
togrammétrie et Télédétection). 
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El col·loqui anava destinat a la comuni
tat internacional d'experts en Sistemes 
d'Informació Geogràfica (SIG) i d'altres 
persones que s'hi interessessin, i l'elecció 
d'Estrasburg com a seu palesava la intenció 
dels organitzadors de donar-li aquest 
caràcter internacional. No obstant això, 
tant per la nacionalitat dels conferenciants 
(francesos en un 85 %) com per la dels 
assistents (més del 70 % de francesos), el 
col·loqui tingué un caràcter clarament 
nacional, més que no internacional. Aquest 
fet també fou evident en els exemples 
d'aplicacions d'estudis de SIG i en els 
debats, de vegades polaritzats al voltant de 
problemàtiques franceses. 

Com és habitual en aquesta mena de 
reunions, es destinà una sala a les repre
sentacions d'empreses que treballen en el 
món de la cartografia i la fotogrametria, 
SIG i programes de procés digital d'imat
ges de satèl·lit, i també d'organismes com 
SPOT Image, la Société Française de Pho
togrammétrie et Télédétection, etc. 

Així mateix, hi va haver un predomini 
de professionals d'aquestes matèries, bé 
provinents d'organismes públics (el cas 
més nombrós), bé d 'empreses privades. 
Fou escassa la presència de professors uni
versitaris i d'investigadors (al voltant del 
25 % dels assistents). 

Els temes tractats en el col·loqui foren 
dos, fonamentalment: la qualitat dels SIG 
i la seva viabilitat i utilitat en aplicacions a 
petita i a gran escala. 

Pel que fa al primer tema, els usuaris de 
SIG en van destacar les limitacions, ja que 
es presenten problemes difícils de resol
dre, i van coincidir que encara no s'ha 
aconseguit de les empreses productores de 
SIG un material perfectament acabat. La 
intervenció de responsables municipals 
d'urbanisme va tenir un to més positiu, ja 
que si bé reconegueren que els tècnics 
encara troben problemes i errors en els 
SIG, aquests suposen, no obstant, una eina 
de treball d'un valor inestimable, perquè 
ajuden a prendre decisions en el camp de 
l'ordenació territorial, per exemple en la 
prevenció d'inundacions, l' elecció de 
zones òptimes per al desenvolupament 
industrial o residencial, etc. 

Respecte del segon tema, el de les apli
cacions a petita i a gran escala, es va coin
cidir en la importància de la teledetecció 
(imatges de satèHit) per a l'observació fre
qüent de grans extensions superficials, 
mentre que als treballs a gran escala, espe
cialment a escales inferiors a 1:25 000, 
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encara és obligada la referència a les foto
grafies aèries. En efecte, la resolució espa
cial màxima assolida fins ara amb sensors a 
bord de satèJ.lits civils (concretament, 
el satèl·lit SPOT) correspon a l'escala 
1:25 000. A més, a una resolució espacial 
més gran correspon una resolució tempo
ral més petita, de manera que la repetibili
tat d'imatges de satèl·lit per a una mateixa 
zona es pot veure limitada si aquesta es 
troba coberta sovint per formacions de 
núvols. I, al contrari, a una resolució espa
cial més petita acostuma a correspondre 
una resolució temporal més gran en la presa 
d'imatges (com en els sensors de satèJ.lits 
destinats a l'observació mèteorològica). 

En el col·loqui es va tornar a constatar 
l'obtenció de resultats operatius en l'ús 
d'imatges de satèl·lit en medis agrícoles i 
forestals, amb aplicacions eficaces en esta
dística agrària, ús del sòl, geologia i hidro
geologia, etc. També es va indicar diverses 
vegades la dificultat de l'estudi exhaustiu 
dels medis urbans mitjançant les imatges 
de satèHit, fonamentalment perquè la reso
lució espacial que han assolit els sensors 
encara és insuficient. 

En resum, un interessant col· loqui que, 
entre altres coses, ha donat als set espa
nyols que hi assistiren (la representació 
més nombrosa després de la francesa i la 
italiana) l'oportunitat de comprovar que 
el panorama dels SIGa l'estranger és, si fa 
no fa, el mateix que a l'Estat espanyol. 

Pablo Serra del Pozo 
Llicenciat en Geografia 
Universitat de Navarra 
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ASSOCIAT! ON 
CARTOGRAPHIQUE 
INTERNA TIONALE (ACI) 

A finals de setembre d'aquest any 
(23.09.91 a 1.10.91), se celebrarà a Bour
nemouth (Anglaterra) la 9a. Assemblea 
General de l'Associació Cartogràfica 
Internacional (ACI) i la lSa. Conferència 
Cartogràfica Internacional. El món car
togràfic ens cal, a més de felicitar-nos per 
la susdita celebració, preparar-nos per tal 
de conèixer els darrers avenços en matèria 
de projectes i de productes cartogràfics. 

En aquest sentit, els temes de la 
Conferència escollits són prou significatius: 
- Sistemes experts cartogràfics. 
- Cursos i formació en cartografia i 

Sistemes d'Informació Geogràfica 
(SIG). 

- Tecnologia dels SIG: ges tió dels orga
nismes nacionals de cartografia. 

- El disseny gràfic dins de la cartografia 
informatitzada. 

- Història de la cartografia. 
- Mapes per a disminuïts físics. 
- Cartografia marina: l' impacte d 'ECDIS. 
- Marketing de dades i mapes topogràfics. 
- Atles nacionals: fonts, disseny i ús. 
- Les organitzacions cartogràfiques nacio-

nals als anys 90. 
- La teledetecció per als mapes temàtics. 
- Progrés de la recerca en matèria de tèc-

niques analítiques dels SIG. 
- Desenvolupament de les bases de dades 

cartogràfiques digitals globals. 
- Ús dels mapes i de les dades espacials. 

FE D'ERRA TES 

CARTOGRAPHIE DES NATIONS 
IS. COMFEAOICE CAATOGAAPttiOI.IE INTEn!IATIOMAI.E 

.. A$S08..EE GEMERALE DE L ACI 

BOURNEMOUTH · ANGLETERRE 

23 SEPTEMBRE - 1 OCTOBAE 1991 

Són temes de màxim interès cartogràfic 
i d'especial atenció per al cartògraf, així 
com per a les institucions cartogràfiques 
actuals. 

Les llengues oficials són l'anglès i el 
francès, amb la garantia d'una traducció 
simultània que recollirà deu llengües més. 

Amb motiu del bicentenari de l'Ord
nance Survey i de l'homenatge als esforços 
de les nombroses institucions nacionals de 
cartografia, l'Institut Geogràfic Nacional 
Britànic ha escollit el tema de la Confe
rència: Cartografia de les nacions. Aquesta 
cartografia no és només topogràfica, sinó 
que inclou aquells elements bàsics que 
hom cerca en un mapa. 

Pel que fa a la ja tradicional exposició 
cartogràfica, durant la Conferència hi 
haurà dues exposicions, una d'internacio
nal i una altra de nacional. Se'n podrà obte
nir més informació en els comitès nacio
nals. ParaJ.lelament a la Conferència hi 
haurà una exposició tècnica. Una cinquan
tena de firmes hi presentaran els seus 
darrers productes i sistemes que cobrei
xen la faceta tant gràfica com digital de la 
cartografia i de la informació geogràfica. 
També hi serà exposat un ampli ventall de 
materials i tècniques. 

Inscripció: 
El dret d'inscripció de la lSa. Con

ferència Cartogràfica Internacional de 1991 
costarà aproximadament entre s:! SO i ~250. 
Tots els detalls relatius al dret d'inscripció i 
costos figuraran en el programa provisional 
que s'haurà publicat a principis de 1991. 

Per a més informació, poseu-vos en con
tacte amb els organitzadors de la Con
ferència: 

Conference Services ICA 
Congress House 
55 New Cavendish Street 
London WlM 7RE 
Telèfon: (Ol) 486 OS 31 
Tèlex: 934 346 CONFAS G 
Fax: (Ol) 935 75 59 

Nota de redacció 

En el número 13 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat 
alguns errors que poden dificultar la lectura correcta dels articles. Són 
els següents: 

- Pàgina 50, segona columna, línia 10. Diu: "rrh = aeh "; hauria de 
dir:"crh= aEh"· 

- Pàgina 28, taula 12, encapçalament. Diu: "Procedència 1977"; hau
ria de dir: "En entrar", per a les tres primeres columnes, i "1977" 
per a les tres últimes. 

- Pàgina 30, taula 3, segona columna, línia 4. Diu: "1954 6,2"; hau-
ria de dir: "1955 6,6 ". 

- Pàgina 35, nota 10, línia 3. Diu:" ... en la comunicació preparada 
per al"; hauria de dir: " ... en la comunicació preparada per al 
Col·loqui sobre vistes de ciutats de Lüneburg, Alemanya". 

- Pàgina 75, segona columna, línia 17. Diu:" ... és envejable en molts 
aspectes, ja que té al centre d'una regió metropolitana de 18 milions 
d'habitants, ... "; hauria de dir:" .. . és envejable en molts aspectes, 
ja que és al centre d'una regió metropolitana de 18 milions d'habi
tants, ... ". 
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LA LUZ. EL PRINCIPIO DE LA CREACION 

Fotolitos a la velocidad de la luz 
para la electrónica, dibujo técnico, 
sismografia, fotografia aérea y 
cartografia. 

Materiales fotogní.ficos adecuados 
para fotoplotters y producción 
de circuitos impresos en el sector 
de la electrónica. 

Sistemas fotograficos completos para 
despachos de ingenieros, industria 
de construcción naval y de aviación, 

SECTOR DE SISTEMAS GRAFICOS 

empresas de servicios públicos, para 
dibujo sobre película fotografica, 
copias intermedias, renovación 
de originales y archivo. 

Películas para fotografia aérea y 
fotolitos con elevada estabilidad 

dimensional para la confección 
de mapas geograficos. 

Taljetas de identificación sis
tema Secucard, practicamente 
imposibles de falsificar. 

• COPlADORAS • SISTEMAS DE PRE - IMPRESION 
ELECTRONICA IEPSI 

• SISTEMAS DE PRE-IMPRESION FOTOGRAFICA (PPSJ 
-SISTEMAS DE PRUEBAS - REPROGRAFIA INDUSTRIAL 

-PUB LICACJON COLOR -COPYPROOF-CAMARAS - MATERlALES DE 
- EDICION ELECTRONICA - PLANCHAS OFFSET FOTOCOMPOSICION Y 
- PRESENTACIONES GRAFICAS - PEUCULA GRAFICA SCAN NER 

Sistemas completos que desde la 
pre-impresión ofrecen una garantia 
de calidad y seguridad en la 
comunicación industrial. 

AGFA. LA CREACIÓN POR PRINCIPIO 

AGFA + 



136 bibliografia 

t. t.-TITOL: Las grandes ciudades en la 
década de los noventa 

1.2.- AUTOR: Borja, Jordi [et al.] (dir.) 

1.3.- TRADUCTOR: -

1.4.- PAÍS: Espanya 

15.- ANY D 'EDIC IÓ : 1990 

1.6.- EDITORIAL: Editorial Sistema (Madrid) 

1.7.- ISBN: 84-86497-13-2 

2.1.- FORMAT: 23x !Sem 

2.2.- N O MBRE DE 758 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGIBILITAT: Bona. 

3.2.- ESTR UCTURA Consta de 6 parts que recullen 
D EL LLIBRE: les ponències dels seminaris 

sobre "Problemas y Políticas en 
las grandes ciudades en la 
Década de los Noventa", orga-
nitzats pel Govern Espanyol 
amb l'objectiu de dissenyar una 
política sobre grans ciutats per 
a la dècada dels 90. Al final hi 
ha una síntesi sobre les princi-
pals línies d'actuació i un annex 
que conté informació diversa. 

___ ,_ 
Clf'U•IJIIIIAII .... CIIIIS 

EIUI O,.Il(S·Uit . .. OO ... ÇMIIS 

"Y a-t-il un pilote dans l' Ag-
glo ?" . Les modes de régulation 
du système urbain dans l' agglo-
mération tou lousaine 

Jaillet, Marie-Christine; 
Barreau, Marcel (dir.) 

-

França 

1987 

Université de To ulouse-Le 
Mirail i Université des Sciences 
Sociales (Toulouse) 

-

30 x 21 cm 

108 

Bona. 

A més d'una introducció general, 
conté 4 parts que analitzen la 
situació urbana i demogràfica de 
l'aglomeració de Toulouse, així 
com la transformació de la seva 
economia, la seva història urba-
na, la cooperació intercomunal i 
la lluita pel control del sistema 
local. Cadascuna d'aquestes parts 
es divideix en capítols. S'inclou, 
al final, un índex de tau les i 
gràfics i un índex de figures. 

"'Y A-T-JL UN 1'/LOTE DANS L 'AGGLO r 
Ln ~.s. ·~•.._ Ou*'*'"- ... ta.in 

dans ranio-6r•h0n 1~a1ne 

~~~-· ·, ....... ., ... -•,.q,.•to•ifl 
.. "'"' ~· -c-.ia.............. -

[- •titJI.Uc uec.,. ~• ....,_, ""'c-.11 ._.._ . ..,.,._.es 

Les vi lles "européennes" Barcelona. Centre financer euro-
peu 

Brunet, Roger (dir.) Lorente & Asociados-Estrategia 
del Sector Financiero, S.A. 

- -

França Espanya 

1989 1990 

RECLUS-DATAR i La Docu- Ajuntament de Barcelona (Bar-
mentation Française (Mont- celona) 
pellier-Paris) 

2-11 -002200-0 84-7609-351 -9 

26x2lcm 18 x 26 cm 

80 284 

Molt bona. Bona. 

Es compon de dues parts com- Consta de tres parts que agluti-
plementàries: una bàsicament nen diversos capítols de temàtica 
explicativa (presentació, imatges financera . Destaca la claredat en 
d'Europa i la situació de les ciu- què s'estructuren els diversos 
tats franceses) i l'altra on predo- aspectes. Conté, a més, un annex 
mina l'element gràfic acompa- amb els resultats d'una enquesta, 
nyat d'un breu comentari (mapes un glossari de termes financers 
i taules sobre població, infras- anglesos inclosos en el text i un 
tructures, funció universitària, capítol, en anglès, que exposa les 
etc.) Al final inclou un ll istat caracter ístiques de Barcelona 
d'obres publicades pels organis- com a centre financer europeu. 
mes RECLUS i DATAR. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BffiLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

~ RECLUS 

LES VILLES , 
«EUROPEENNES» 

Predominen els esquemes, 
taules i gràfics. També hi tro
bem un recull de mapes. Tot en 
blanc i negre. 

Al final de cada ponència i 
inclosa en l'apartat "notes". 

Al final de cada capítol. 

Obra que analitza la situació de 
les grans ciutats espanyoles i 
europees, aportant reflexions 
polítiques sobre el seu futur per 
a una millora de la qualitat de 
vida dels seus habitants. 

Llibre que presenta, a través de 
les ponències, els problemes 
que plantegen les grans ciutats 
avui en dia. Cal destacar la 
síntesi fmal del llibre, realitzada 
pels editors de l'obra, que 
pretén donar una visió genera
litzada de la situació i ser una 
guia per a dur a terme les actua
cions assenyalades a les ponèn
cies. Llibre força tècnic; alguns 
dels seus capítòls poden ser de 
difícil lectura per als no avesats 
al tema. 

No és molt abundant, bàsica
ment hi ha taules i alguns 
esquemes. 

No n'hi ha. 

Escasses i a peu de pàgina. 

Llibre que pretén fer una anàlisi 
de la realitat i del funcionament 
urbà de Toulouse a partir de 
l'estudi de l'evolució que ha 
sofert la ciutat al llarg dels anys. 

Publicació que ofereix un estu
di molt complet i aprofundit 
del tema tractat. Dirigida bàsi
cament a persones introduïdes 
en el món de l'urbanisme i inte
ressades en la realitat urbana de 
Toulouse o en el desenvolupa
ment de les aglomeracions 
urbanes en general. 
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Barcelona 
Centre financer 
europeu 

A)Uttlamenl de B:m:dona 

Molt abundant: taules, esque
mes i gràfics. Destaquen els 
diversos mapes d'Europa. 

Cada apartat conté una relació 
de les fonts usades per a la 
confecció de les dades repre
sentades. 

No n'hi ha. 

Llibre que realitza un estudi de 
165 ciutats europees de més de 
200 000 habitants. Els resultats 
s'exposen de manera gràfica, 
donant així una visió global i 
bàsica de la distribució urbana 
d'Europa. 

A través de les dades represen
tades en els mapes es fa un estu
di bàsic de les ciutats europees 
més destacades, donant especial 
èmfasi a les ciutats franceses. La 
seva estructura clara i senzilla fa 
que sigui un llibre molt mane
jable, didàctic i fàcil de com
prendre. És una obra a l'abast 
de qualsevol persona interessa
da en el fet urbà europeu. 
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Predominen les taules de dades i 
els organigrames. 

No n'hi ha. 

No n' hi ha. 

Llibre que presenta i analitza els 
factors que determinen la ciutat 
de Barcelona com a centre finan
cer en el context del mercat únic 
europeu. 

Estudi profund de les caracterís
tiques i els factors financers de 
Barcelona. L'estructura i presen
tació del llibre, així com el llen
guatge tècnic utilitzat, fan que 
vagi destinat a persones especia
litzades en aspectes econòmics i 
financers. 
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BARCELONA Y TOULOUSE: INVESTIGACIONES 
DE GEOGRAFiA URBANA ........................... .............. ............................. ................... ....... . . 
El artículo, fruto de las discusiones teóricas mantenidas entre ambos equipos durante los 
tres años de trabajo, trata de mostrar una situación en común de los elementos mas signifi
cativos del an:ilisis urbano en los años 1990. Se discute la crisis de las teorías y se enmarca 
la investigación empírica que se ha realizado sobre las dos ciudades presentando la revista 
y, ademis, dando pistas para futuras investigaciones. 

LAS ESTRATEGIAS DE LA BARCELONA 2000 ........................................................ .............. . 
La autora analiza el contexto, la metodología y las formulaciones mis importantes del Plan 
Estratégico Barcelona 2000. Dicho analisis se incluye dentro de una reflexión mis general 
sobre los cambios en el fondo y las formas del planeamiento urbano y muestra, también, 
los rasgos fundamentales de la política urbana de la Barcelona contemporanea. 

TOULOUSE: LAS CONTRADICCIONES DE LA MODERNIDAD ................................. .. 
En paralelo con el anterior, el autor estudia y discute las propuestas del planeamiento 
contemporaneo para la ciudad de Toulouse. Se destaca el debate sobre el pape! internacio
nal de la ciudad, su crecimiento y los procesos de dualización social, así como, especial
mente, las dificultades de planificación y gestión del nuevo organismo urbano que se esta 
formando en torno a la ciudad tradicional. 

TRANSFORMA CI ONES EN EL ESPACIO PRODUCTIVO 
DE BARCELONA 1975-90 ..................................................................................................... . 
Paralelamente al posterior, el autor se interroga sobre las repercusiones territoriales de los 
cambios en la actividad económica de Barcelona. Se analiza la evolución del proceso 
productivo, el efecto territorializador de las infraestructuras de comunicación, la nueva 
dinamica territorial y económica con la reafirmación de Barcelona y las posibles estrategias 
de futuro . 

LAS TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO PRODUCTIVO DE TOULOUSE 
Se estudia ellugar de Toulouse en la división del trabajo productivo y el pape! de los agen
tes locales en sus transformaciones. En primer lugar, se destaca la lenta gestación del 
complejo investigación-formación-industria, seguidamente se estudia la división socio
espacial del trabajo, para acabar con un an:ilisis de la formación de un espacio metropolita
no. En anexo, M. Grégoris presenta el mapa de localización de las actividades económicas 
mas destacadas dels sistema productivo de Toulouse. 

LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 
EN LA CIUDAD DE BARCELONA ............. ............ ............. ............... .............................. . 
El artículo presenta una aproximación histórica a un tema poco estudiado, la evolución de 
las actividades comerciales y su localización en la ciudad de Barcelona. En primer lugar, a 
partir de fuentes históricas, se analiza la evolución comercial urbana, para, en segundo 
Jugar, a partir de un exhaustivo trabajo de campo, presentar las características mas impor
tantes del comercio del centro de la ciudad. 

EL COMERCIO AL POR MENOR EN EL CENTRO DE TOULOUSE 
EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO ....... .... .................. ....... . 
Los autores tratan en este artículo, paralelamente al anterior, de la tradición y de la organi
zación del comercio en la ciudad de Toulouse. Se centra especialmente en la nueva geogra
fía comercial, relacionada con el impacto del planeamiento urbano, y se hace una previsión 
de las consecuencias de la implantación del metro. 

1992 ¿OBJETIVO DE TODOS? CIUDAD-EMPRESA 
Y DUALIDAD SOCIAL EN LA BARCELONA OLÍMPICA 
El autor realiza un analisis histórico de las ideas que hay tras la política urbana contempo
ranea de Barcelona. A través de dicho analisis se pone de manifiesto el resultado de la 
acción de algunos agentes y sus esfuerzos por globalizar sus resultados, hecho que se apli
ca a la dualidad social que cristaliza en las obras olímpicas que le permite conduir el aní
culo con la necesidad de hablar de "barcelonas". 

EL PARO EN TOULOUSE ................. ..................... ....................................................... .............. . . 
La autora realiza un estudio exhaustivo del paro en la aglomeración de Toulouse. Analiza 
las fuentes de información, sitúa el caso de la ciudad dentro del contexto regional y estatal 
en todas sus características, para finalizar con un perfil de los puestos de trabajo en aquella 
ciudad. 

GESTIÓN DEL MEDI O Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORI O. CONTROL 
Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDU OS INDUSTRIALES EN CATALUÑA 
La autora estudia la importancia del control y tratamiento de los residuos industriales en la 
gestión ambiental y en la organización del territorio. En primer lugar, se estudia la produc
ción de los residuos y sus tratamientos habituales y, a continuación, las principales políti
cas de gestión entre el planeamiento territorial y la política económica. 

LA REORGANIZACIÓN DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS 
DEL TRANSPORTE EN LOS ALREDEDORES DE TOULOUSE ............................. .. 
El artículo analiza las infraestructuras de transporte de la ciudad de Toulouse y sus 
cambios recientes. En primer lugar, se señala el retraso histórico en este campo, para seguir 
con los proyectos actuales y para el futuro, con especial mención a las relaciones transpire
natcas. 
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BARCELONA AND TOULOUSE: INVESTIGATIONS 
IN URBAN GEOGRAPHY ................................................................................................... . 
This article is the fruit of three years of theoretical discussions between the two teams in 
the course of the project, and its aim is a common approach to the most significative 
dements in urban analysis during the nineties. The crisis of theories is discussed, and the 
empirical investigations made about the two towns are placed in their right context. 
Besides, there is a presentation of this journal, and severa! hints for future investigation are 
offered here. 

THE STRATEGIES OF BARCELONA 2000 ...................................................................... ........ . 
The author analyses the context, the methodology, and the most important formulations 
of Barcelona 2000 Strategic Plan. This analysis is part of a more general reflection on 
current changes in the basic ideas and ways of urban planning, and explains the essencial 
features of contemporary urban policy in Barcelona. 

TOULOUSE: THE CONTRADICTIONS OF MODERNITY .............................................. .. 
This article, in a parallel way with the one listed above, studies and discusses the proposals 
for the contemporary planning of Toulouse. The author emphasizes the debate on the 
international position of the city, its growth and the processes of social dualization, with 
special emphasis on problems regarding the planning and management of the new urban 
organism that is taking shape around the traditional town. 

THE TRANSFORMATIONS OF BARCELONA'S 
PRODUCTIVE SPACE 1975-90 ................................................ ........................................ ..... . 
In this article, in a way parallel to the next below, the author puts some questions about 
the territorial consequences of changes in Barcelona's economic activity. The evolution of 
the productive process is analysed, as well as the territorialising effect of new transport 
infrastructures, the new territorial and economic dinamism created by Barcelona's reas
sessment, and possible strategies for the future. 

TRANSFORMATIONS IN TOULOUSE'S PRODUCTIVE SP ACE 
This article is a study on Toulouse's place in the division of productive labor and the role 
o f local agents in its transformation. In the first place, the authors emphasize the slow pace 
in the creation of the investigation-vocational training-industry complex; then, socio
spatial division of labor is studied, and finally, formation of a metropolitan space is analy
sed. In an annex, M.T. Grégoris presents the map that locates the main economic activities 
in Toulouse's productive system. 

THE EVOLUTION OF COMMERCIAL ACTIVITY 
IN THE CITY OF BARCELONA ........... .............................................. ............................... . 
This article offers an historical approach to a seldom studied theme: the evolution of 
commercial activity and its location in the city of Barcelona. Using historical data, the 
author studies first urban commercial evolution, and then, after exhaustive field research, 
explains the most outstanding characteristics of downtown Barcelona. 

RETAlL TRADE IN THE CENTER OF TOULOUSE AT THE TIME 
THE SUBWAY WAS BEING BUILT ............................ .............................. ........................... . 
In a parallel way to the article listed next above, the authors give an account of traditional 
retail trade in the city of Toulouse. Then they emphasize the new commercial geography, 
in its relationship with the impact of urban planning, and forecast possible consequences 
of Toulouse's new subway system. 

1992, AN OBJECTIVE FOR ALL? CITY-ENTERPRISE AND SOCIAL 
DUALITY IN OLYMPIC BARCELONA ...................................................................... ..... . 
The author analyses the historie background of ideas behind Barcelona's contemporary 
urban policy. This analysis discloses the consequences of the activity of severa! social 
agents and their efforts to globalize achieved goals, a fact the author applies to the social 
duality that has crystallized with the building of olympic facilities. The author's conclu
sion is one should speak of "barcelonas". 

UNI?MPLOYMENT IN TOULOUSE ...... .... ...................................................... ......................... . 
The author makes a throughout study of unemployment in Toulouse's metropolitan area. 
After an analysis of information sources, all the characteristics of the city's case are 
presented in the regional and the national context, and finally there is a survey of the 
composi tions o f the city's working force. 

ENVIRONMENTAL MANA GEMENT AND TERRITORIAL ORGANIZATION . 
THE CONTROL AND DISPOSAL OF INDUSTRIAL WASTE IN CAT ALO NIA 
The author studies the importance of control and disposal of industrial waste in environ
mental management and territorial organization. After an appraisal of waste production 
and the usual ways of disposa!, there is ananalysis of the main management policies and 
their relationship to territorial planning and economic policy. 

THE REORGANIZATION OF THE BIG TRANSPORTATION 
INFRASTRUCTURES IN TOULOUSE'S METROPOLITAN AREA 
This article analyses transportation infrastructures around the city of Toulouse and recent 
changes. After emphasizing the historicallag in this field, the author expounds current and 
future projects, specially those connected with transpyrenean exchanges. 
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Rl'SlllllÒ 
BARCELONA ET TOULOUSE: RECHERCHES 

DE GEOGRAPHIE URBAINE ........................ ............................ ........ ... .... .......................... . 
L'article, fruit des discussions théoriques maintenues entre les deux équipes durant les 
trois années de travail, essaie de montrer une mise en commun des éléments les plus signi
ficatifs de l' analyse urbaine dans les années 1990. On y parle de la crise des théories et on y 
définit la recherche empirique qui s'est réalisée sur les deux viii es en présentant la revue et, 
de plus, en donnant des pistes pour de futures recherches. 

LES STRATEGIES DE LA BARCELONA 2000 ................................. .............. ... .............. ......... . 
L'auteur analyse le contexte, la méthodologie et les formulations les plus importantes du 
Plan Stratégique Barcelona 2000. Cette analyse fait partie d'une réflexion plus générale 
ayant trait aux changements sur le fond et les formes du projet urbain et montre, égale
ment, les lignes fondamentales de la politique urbaine de la Barcelona contemporaine. 

TOULOUSE: LES CONTRADICTIONS DE LA MODERNITE .......................................... . 
En parallèle avec ce qui précède, l'auteur étudit et discute les propositions du projet 
contemporain pour la ville de Toulouse. Il en ressort un débat sur le róle international de 
la ville, sa croissance et les processus de dualité sociale, ainsi que, spécialement, sur les 
difficultés de planification et de gestion du nouvel organisme urbain qui est en train de se 
former autour de la ville traditionnelle. 

TRANSFORMATIONS DANS L'ESPACE PRODUCTIF 
DE BARCELONA 1975-90 ............................................................................................ ......... . 
Parallèlement à ce qu'il précède, l'auteur s'interroge sur les répercutions territoriales des 
changements dans l'activité économique de Barcelona. On analyse l'évolution du proces
sus productif, l'effet de territorialité des infrastructures de communication, la nouvelle 
dynamique territoriale et économique avec la réafirmation de Barcelona ainsi que les 
possibles stratégies du futur. 

LES TRANSFORMAT! ONS DE L'ESPACE 
PRODUCTIF DE TOULOUSAIN ............................ .......................................................... . . 
On étudit la place de Toulouse dans la division du travail productif et le role des agents 
locaux dans ses transformations. En premier lieu, se détache la lente gestation du complexe 
recherche -formation- industrie, par la suite on étudit la division socio-spatiale du travail, 
pour finir avec une analyse de la formation d'un espace métropolitain. En annexe, Mme. 
Grégoris présente la carte de localisation des activités économiques les plus importantes 
du système productif de Toulouse. 

L'EVOLUTION DES ACTIVITES COMMERCIALES 
DANS LA VILLE DE BARCELONA .............. .................................... ........ ........................ . 
L'article présente une approche historique d'un thème peu étudié, l'évolution des activités 
commerciales et leur localisation dans la ville de Barcelona. En premier lieu, à partir de 
sources historiques, on analyse l'évolution commerciale urbaine, pour, dans une seconde 
phase, et à partir d'un travail exhaustif sur le terrain, présenter les caractéristiques les plus 
importantes du commerce du centre ville. 

LE COMMERCE DE DETAlL DANS LE CENTRE DE TOULOUSAIN 
A L'HEURE DU METRO ................... .... ..................... ........................................... .... ............ . 
Les auteurs traitent dans cet article, en parallèle avec le précédent, de la tradition et de 
l'organisation du commerce dans la ville de Toulouse. Cette étude se centre spécialement 
sur la nouvelle géographie commerciale, en relation avec l'impact du projet urbain, et fait 
une prévision des conséquences de l' implantation du métro. 

1992 OBJECTIF DE TOUS? VILLE-ENTREPRISE ET DUALITE 
SOCIALE DANS LA BARCELONA OLYMPIQUE .......... .................... ....... .................. .. 
L'auteur réalise une analyse historique des idées qui se trouvent derrière la politique urbai
ne contemporaine de Barcelona. A travers cette analyse on souligne I e résultat de l' action 
de certains agents et leurs efforts pour synthétiser leurs résultats, fait qui s'applique à la 
dualité sociale qui cristalise dans les chantiers olympiques, ce qui lui donne la possibilité 
de conclure son article en parlant des "barcelonas". 

LE CHOMAGE A TOULOUSE ................................................................................................... . 
L'auteur réalise une étude exhaustive du chómage dans l'agglomération de Toulouse. Elle 
analyse les sources d'information, situe le cas de la ville dans le contexte de la région et de 
l' état dans toutes ses caractéristiques, et réalise un profil des postes de travail dans cette 
viii e. 

GESTI ON DU MILIEU ET ORGANISATION DU TERRITOIRE. CONTROLE 
ET TRAITEMENT DES RESIDUS INDUSTRIELS EN CATALOGNE ............... ........ . 
L'auteur étudit l'importance du controle et du traitement des résidus industriels dans la 
gestion du milieu et dans l'organisation du territoire. En premier lieu, est étudiée la 
production des résidus et leurs traitements habituels et, par la suite, les principales politi
ques de gestion faisant parties du projet territorial et de la politique économique. 

LA REORGANISATION DES GRANDES INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT AUTO UR DE TOULOUSE ....... ........................................................... . 
L'article analyse les infrastructures de transport dans la ville de Toulouse et leurs récents 
changements. En premier lieu, est signalé le retard historique en matière de transport, 
commentant par la suite les projets actuels et futurs et mentionnant tout spécialement les 
relations transpyrénéennes. 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèl-lit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

Fotogrametria 
assistida 
La restitució 
fotogramètrica és 
mecanitzada de 
manera integral; 
inicia així 
la mecanització 
de la delineació. 

El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes 
processadores i cambres de precisió, permet 
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes, 209-211 -Telèfon (93) 218 87 58 
Tèlex 98471 ICCBE- Fax 218 89 59-08006 Barcelona 

Edició digital 
L'edició digital s 'efectua a través del sistema 
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i 
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar 
i controlar els vols fotogramètrics, etc. 

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul, proveït de xarxes de sistemes 
cartogràfics digitals i de sistemes de procés d'imatge, 
constitueix la infrastructura que permet el tractament de 
totes les dades necessàries per a l'elaboració de la 
cartografia. 

• Mapes topogràfics 
• Mapes temàtics 
• Mapes de carreteres 
• Mapes i guies 

turístiques 

• Mapes i guies 
excursionistes 

• Plans de ciutats 
• Ortofotomapes 
• Fotografia aèria 
• Llibres de contingut 

geocartogràfic 

·Atlas 
• Publicacions de la 

Generalitat 
• Diverses publicacions 

oficials de l'estat 




