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1. Importancia ecologica i funcions dels espais i en el fons són formulacions diverses d'una mateixa 
lliures1 idea, que és la relació home-natura. 

El concepte d'espai lliure és un dels que té més 
potencialitats en el context d'una planificació territorial 
sensible als aspectes ecologies del desenvolupament. 

La idea d'espai lliure és amplia i inclou qualsevol espai 
que pel fet de no ser urbanitzat sigui o pugui esdeve- 
nir un reservori natural de qualsevol tipus i categoria, 
independentment de I'estat en que es trobi, sempre 
que aquest sigui d'alguna forma reversible. L'espai 
lliure, a efectes d'aquest estudi, resulta d'excloure el 
sol urba i I'urbanitzable del total municipal i inclou, és 
clar, els espais proposats per a ser protegits al 
projecte de Pla dlEspais d'lnteres Natural (pendent 
d'aprovació a 16 de gener de 1992). 

Si a la Regió I (s'han considerat a més les comarques 
de I'Alt Penedes i el Garraf) deixem a part el sol urba 
i I'urbanitzable, així com els espais que ocupen els 
parcsforestals, els espais lliuresfluvials, la costa i les 
arees agrícoles, encara queda espai lliure no 
contemplat, tot  sovint intersticial i forca deteriorat, 
pero d'un enorme potencial. 

Ens centrarem en les funcions que fan aquests espais 
i en la importancia que se'n deriva. Tot i la dificultat de 
desglossar aquestes funcions i a efectes de clarificació 
podríem dir que són quatre les aportacions mes 
rellevants que els espais lliures poden fer en un 
context territorial: com a sistemes naturals, com a 
paisatge, com a reservori de recursos naturals, com 
a arees recreatives. 

Totes aquestes funcions aporten alguna cosa per 
compensar deficit, problemes i necessitats que es 
generen en els nuclis urbans. En efecte, totes elles 
són importants des d'una perspectiva antropocentrica, 

l En el text que segueix es transcriuen alguns capítols d'un estudi 
més ampli sobre la tematica dels espais lliures, realitzat en el 
context de I'estudi recent Capacitat ecolbgica de la Regio I, en- 
carregat per la Mancomunitat de Municipis de I'Area metropolitana 
de Barcelona al Departament d'Ecologia de la Universitat de 
Barcelona i dirigit pel catedratic d'Ecologia Joan Domenec Ros. 

Ara bé, no tots els espais lliures compleixen totes les 
funcions. Més aviat es pot dir que cada espai aporta 
de forma prioritaria aspectes que corresponen a 
alguna o algunes d'elles i que aquesta realitat sol 
venir donada per la propia potencialitat i vocació de 
I'espai, a la qual s'ha afegit tot un posit probablement 
mil.lenari de decisions humanes, en una única direcció 
o en moltes. 

Com a sistemes naturals. Tenen un valor Únic i 
irrepetible, en si mateixos, ja que són els habitats de 
la flora i la fauna autoctones, tot sovint amenacades. 
D'altra banda eviten I'erosió, un dels fenomens 
preocupants a les nostres contrades. Sobretot, pero, 
cal recordar aquí la necessitat que tenim d'aquests 
espais lliures com a equilibradors a escala local i 
planetaria de les disfuncions ecologiques que I'activitat 
humana introdueix. Avui més que mai s'esta prenent 
consciencia d'aquesta necessitat i és també a escala 
local i regional que aquesta consciencia s'ha de 
mostrar amb I'afavoriment de masses vegetals que 
produeixin oxigen, regulin el CO,, permetin la ventilació 
.i compensin els desequilibris climatics introdu'its pels 
nuclis urbans. 

Com a paisatge. El paisatge ha de complir una funció 
d'esplai i de repos psicologic tant per a la població 
resident com per a la visitant, relació aquesta amb la 
natura potser més passiva que la que es vol significar 
amb la paraula recreació, pero molt necessaria. Tot 
sovint, el valor paisatgístic d'un indret es basa en la 
combinació d'elements del patrimoni natural i del 
patrimoni historic, resultant-ne un conjunt d'interes 
especial. La citació següent2 posa emfasi en aquest 
aspecte: 

<<Cal preservar el caracter dels paisatges fruit de 
la construcció cultural d'aquest territori per la 
colonització secular d'un medi rural que no deixa 
de ser patrimoni de tots i imatge física arrelada.. 

J.M. Carrera, Notes sobre Planejament Territorial a la Regio 
Metropolitana de Barcelona, 1991. 



Tenir cura del paisatge significara sovint restaurar les 
arees degradades i sistematitzar-ne el manteniment, 
així com aplicar criteris de tractament de les noves 
activitats que condueixin al menor impacte visual 
sobre el conjunt. 

Com a reservori de recursos naturals. L'home usa 
quantitats ingents de recursos energetics i mate- 
rials. Els espais lliures tenen un enorme potencial 
com a zones de prove'iments d'aliments, d'aigua, 
d'aire net, de fusta, de materials geologics i vegetals, 
de sol ... És en la cura dels espais que ens proveeixen 
que estem assegurant el nostre present i el nostre 
futur. 

Com a arees recreatives. Són zones que, per damunt 
de tot, han de respondre a les necessitats quotidianes 
de la població. Sovint són les més properes als nuclis 
urbans, anomenades espais lliures periurbans, a 
vegades especialment ben atesos i d'altres espe- 
cialment deteriorats. En la concepció i desenvo- 
lupament de zones naturals de repos cal tenir en 
compte que les seves funcions depenen especialment 
de la seva situació espacial respecte a les zones de 
població, del seu paisatge i de les seves potencialitats 
de cara al temps lliure i la practica de I'esport. És 
important incrementar-ne les superficies en zones 
especialment concentrades. 

Cal també estudiar amb especial atenció la relació 
entre superficies regionals d'espais lliures, verd urba 
i espais lliures periurbans i aclarir de forma exhaus- 
tiva I'ús que la població fa de cadascun. En aquest 
sentit ens sembla d'interes citar el següent plan- 
tejament3, que obre portes a la idea de continu'itat 
entre espais: 

*Els espais oberts han d'integrar-se en una xarxa 
contínua de lleure que cal que penetri la Regió 
Metropolitana fins a imbricar-se amb els teixits 
urbans més densos.. 

És evident I'existencia d'un cert conflicte entre la 
protecció de la natura, estrictament parlant, i la 

J.M. Carrera,op. cit. 

funció que els espais lliures han de complir com a 
espais de lleure. Cal trobar un equilibri entre els dos 
objectius, assignant funcions als espais lliures que es 
vagin gestionant, amb opcions clares respecte a 
I'accessibilitat i I'ús que cada area pot tenir, per 
esmentar una de les variables més significatives. 

2. Analisi quantitativa dels espais lliures a la 
Regió Metropolitana 

L'analisi realitzada que es basa en dades municipals 
de la Direcció General dlUrbanisme de la Generalitat 
de Catalunya, posa de manifest que I'espai lliure no 
urba(el que resulta d'excloure el sol urba i I'urbanitzable 
del total municipal) ocupa 228.402 ha a la Regió 
Metropolitana (ampliada, com s'ha dit), és a dir el 71% 
de la seva superficie. La dotació per habitant és de 
540 m2/habitant. 

Si excloem el sol urbanitzable tindrem que I'espai no 
urbanitzat es troba aproximadament entre un 75% i 
un 80%, és a dir, que les dotacions oscil.laren entre 
573 m2/habitant i 612 m2/habitant. 

D'altra banda, el Pla dlEspais d'lnteres Natural proposa 
la protecció de prop del 20% de la superficie de la 
Regió Metropolitana, es a dir, 62.456 ha, que re- 
presenten 148  m2/habitant. Recordem, pero, que la 
protecció proposada és mínima, quan, de fet, fóra 
aquesta una oportunitat clau de protegir de forma 
clara una part del territori catala. 

El projecte de Pla dlEspais d'lnteres Agrícola, més 
endarrerit, permetria la protecció de menys del 15% 
de la superficie regional. En total no arribariem al 35% 
de superficie lliure afectada per algun tipus de protec- 
ció a la Regio, respecte al 71% total d'espais lliures. 

Un total d ' l l  municipis de la Regio Metropolitana no 
arriba a una dotació d'espai lliure de 50  m2/habitant 
i 57  municipis tenen menys de 1.300 m2/habitant. 
Aquestes localitats es distribueixen de forma que el 
nucli més infradotat correspon basicament als 
municipis centrals de I'area metropolitana de Barce- 
lona i també a municipis del Maresme i del Valles, és 
a dir, a zones densament poblades. 



Si considerem els municipis que tenen fins a 2.000 
m2/habitantl veurem que es reafirma la situació ja 
descrita; aquestes poblacions dibuixen a la Regió 
Metropolitana una figura semblant a un triangle, amb 
la base al litoral, que s'estén fins a Terrassa, i també 
cap al riu Congost; ocupen així el Barcelones i bona 
part del Baix Llobregat, del Valles Oriental i del Valles 
Occidental. A aquesta zona s'hi afegeixen la del 
Maresme i nuclis municipals d'importancia comarcal. 
Les dotacions més altes corresponen a les zones 
periferiques de la Regió Metropolitana i per tant a 
municipis de poblacions molt petites. 

Pel que fa a la protecció d'espais, és clara I'existencia 
d'una faixa ampla, de ['Alt Penedes al Valles Oriental, 
no prevista al PEIN. 

D'una forma generica es pot dir que I'Alt Penedes, el 
litoral del Maresme, les vores dels rius Llobregat i 
Besos i les grans planes gaudeixen d'escassa super- 
fície proposada per ser protegida. Els municipis de 
I'area metropolitana, en els casos que tinguin super- 
fícies incloses al PEIN, mostren dotacions petites per 
habitant. 

La realitat descrita esta molt relacionada amb el grau 
d'urbanització de les comarques de la Regió Metro- 
politana. Per ordre de major a menor tenim el 
Barcelones, el Baix Llobregat, el Valles Occidental i el 
Maresme com a les més urbanitzades. Segueixen el 
Garraf, el Valles Oriental, i I'Alt Penedes en darrer lloc. 

Pel que fa als espais verds urbans, només 5 municipis 
dels 162 de la Regió Metropolitana tenen més de 1 0  
m2/habitant de dotació. Cap dels 7 municipis de més 
de 100.000 habitants (evidentment, amb diferen- 
cia, els més necessitats de verd urba) sobrepas- 
sen els 3 '21 m2/habitant, que és la dotació de Bar- 
celona; en general es pot dir que els municipis de 
I'AMB tenen dotacions molt escasses. Aquestes da- 
des es desprenen de I'enquesta sobre Infrastruc- 
tura i Equipament Local, de la Diputació de Barce- 
lona. 

Globalment i a modus de conclusió es pot dir que la 
Regió Metropolitana esta ja fortament urbanitzada i 

que, malgrat I'efecte compensatori i que poden fer 
les comarques periferiques aportant superfície no 
ocupada, en conjunt les dotacions d'espai lliure per 
habitant són escasses i insuficients. 

Com a punt de referencia comparatiu podem esmentar 
breument I'exemple de la regió alemanya Mittlerer 
Neckar -poc més gran que la nostra (365.457 ha), 
la capital de la qual és Stuttgart-, on consideren 
escassa la seva dotació per habitant de 1.220 m2. 
Aquesta dotació és més del doble de la mitjana de la 
Regió Metropolitana, de 540 m2/habitant. 

La situació s'agreuja especialment als 41 municipis 
on la dotació és inferior als 500 m2/habitantl muni- 
cipis de molta població i poc espai lliure en el terme 
municipal que pugui compensar. 

En el cas de Barcelona i municipis vei'ns, la serra de 
Collserola, el delta del Llobregat, la serralada de 
Marina i també el Garraf esmorteeixen el pes de la 
població i fan que almenys un grup de municipis 
extens tingui una petita dotació per habitant d'espais 
a protegir segons el PEIN. De fet, la serra de Collserola, 
la serralada de Marina i el Garraf compten ja amb els 
seus respectius plans d'ordenació i preservació. 

Aquesta situació generica d'estretor ha d'estar per 
forca relacionada amb I'escampada de població que 
es produeix els caps de setmana, tot  sovint més enlla 
de la Regió Metropolitana. 

El Pla dlEspais d'lnteres Natural no actua, de forma 
generica per a tota la regió, de factor corrector 
d'aquesta situació, excepte, en part, en els casos 
citats dels voltants de Barcelona. Més aviat deixa via 
lliure a nova ocupació en zones ja densament 
urbanitzades com ara les planes del Valles, el Baix 
Llobregat i el Maresme. També dóna peu a ocupar 
I'Alt Penedes, comarca fins ara prou respectada. 

De fet, el PEIN proposa els espais des d'una perspec- 
tiva, molt lloable, imprescindible i urgent, de protecció 
d'habitats naturals, pero no des d'una perspectiva an- 
tropocentrica estricta, és a dir, d'accessibilitat i 
proximitat dels espais, d'ús i gaudi i de compensació 



d'efectes ambientals adversos resultants de la urba- 
nització. 

D'altra banda, els espais verds urbans als municipis 
de la Regió Metropolitana no acaben de fer la funció 
d'esplai necessaria, atesa la seva migradesa. 

Caldra fer encara molt de cami(si hi som a temps) per 
 arribar a gaudir de les dotacions per habitant de verd 
urba recomenades o disponibles a d'altres ciutats 
europees. 

Aquests criteris, és clar, tenen ple sentit a tota la zona 
de la Regió Metropolitana densament urbanitzada, ja 
que, en allunyar-nos del continu urba, els espais 
rurals i forestals lliures més propers als nuclis de 
població compensen el dMicit intern o fins i tot  poden 
fer innecessaria la seva dotació, segons els casos. 

lliures de I'asfalt i que no estan protegits han anat 
perdent qualitat amb el temps, en part a causa de les 
intenses xarxes de transport que els travessen, pero 
també per altres tipus drusos que en fem. 

Els espais que seran protegits pel Pla dlEspais 
dllnteres Natural solen estar allunyats de les arees 
més urbanitzades i, a més, elevats. 

D'altra banda, hem de fer esment aquide les previsions 
del Pla Territorial General de Catalunya (PTGI4. El PTG 
preveu per a la Regió I (Baix Llobregat, Barcelones, 
Maresme, Valles Oriental, Valles Occidental) un 
increment de 500.000 habitatges respecte als 
1.500.000 existents. Aixo significa 1.500.000 
habitants que s'afegeixen als 4.100.000 actuals. Per 
tant, el 73% de la poblaciófutura de Catalunya estaria 
concentrada a les cinc comarques citades. 

En conjunt, doncs, es pot dir que el benestar de la D'acomplir-se les previsions de densificació i de nova 
població de la Regió Metropolitana (el 71% de la de urbanització que aporta el Pla Territorial General per 
Catalunya) i el manteniment i millora dels habitats a la Regió I, la qualitat de I'entorn natural de la regio 
naturals advoquen per aturar I'avanc de la urbanització pot quedar compromesa, tant des del punt de vista 
i per la prudencia en la forma d'implantar-la allí on de conservació dels sistemes naturals com d'us i 
sigui estrictament necessaria. gaudi per part de la població. 

3. Recomanacions sobre els espais lliures 
des d'un punt de vista ecologic 

En aquest apartat voldríem aportar alguns criteris 
que, d'una forma resumida, constitu'issin elements 
per a la promoció dels espais lliures a la Regió 
Metropolitana. 

El context en el qual ens trobem és el d'una regio 
especialment ocupada, on una bona part dels espais 
lliures són aportats per les comarques de IIAlt Penedes 
i el Garraf -precisament les dues que, de fet, no 
pertanyen a la Regió I- i pel Valles Oriental. 

A la realitat d'una zona densament urbanitzada de 
creixement ameboide hi hem d'afegir un litoral 
intensament castigat, les vores dels rius i les planes 
molt aprofitades i, a més, tota una munió d'urbanit- 
zacions de baixa densitat que ocupen zones de 
I1interior d'alcada intermedia. Els espais que queden 

Per aixo ens sembla important considerar la possibilitat 
d'introduir la idea dels espais lliures amb totes les 
seves conseqüencies en el marc d'una planificació 
territorial que pretengui ser sensible a les necessitats 
de la població i dels sistemes naturals. 

A continuació s'esmenten els criteris generals que 
proposem per facilitar la comprensió de com slhauria 
dlarbordar en un primer plantejament la qüestió dels 
espais lliures a la Regió Metropolitana. Es formulen 
sota el nom de Principis, ja que pretenen suggerir 
unes directrius basiques de les quals partir. 

En termes generals val a dir que advoquem pel 
manteniment dels espais disponibles a la regio, pels 
motius argumentats més amunt, i per I'estudi acurat 
i I'aplicació de mecanismes de compensació ecologica 

X. Subias, "El Plan Territorial General de Cataluña", a Urbanisrno. 



en aquelles noves ocupacions que siguin imprescin- o línies electriques, en funció de la comunitat que 
dibles. es vulgui conservar. 

4. Principis per a la planificació dels espais - Diverses reserves petites seran millors que 
lliures a la Regió Metropolitana cap reserva, malgrat que contindran menys 

especies en I'equilibri que una única reserva de la 
4.1. Principi de continuitat mateixa superfície total; totes aquestes haurien 

d'estar juntes perque cadascuna funcioni com a 
L'estabilitat ecologica dels sistemes naturals que area d'origen d'especies per a les altres; I'efecte 
ocupen els espais no urbanitzats es veu facilitada en millora si les petites reserves estan connectades 
gran mesura mitjancant el no a'illament d'aquests mitjancant corredors d'habitat adequats. 
espais i la promoció d'un model per distribuir-10s que 
tendeixi a la forma d'un reticle de sistemes naturals. Recentment s'ha aplicat aquest criteri al nostre país 

com a suggerencia per a la millora del Pla dlEspais 
Diversos autors han suggerit que els estudis de d'lnteres Natural6. En aquest context es proposaven 
biogeografia insular i d'ecologia poden ser valuosos les següents vies de compensació de I'a'illament dels 
per al disseny i la gestió racionals de les reserves c?spais del Pla: 
naturals. L'evidencia empírica que proporcionen 
aquests estudis dóna forca als suggeriments que .Els espais protegits són considerats com a 
se'n deriven. santuaris, alllats d'un entorn mes ampli, del que 

actuarien com a refugi de fauna i flora d'interes. No 
M.L.Gorman aborda aquesta tematica en una s'incorpora la idea de tampó o banda de transit, 
publicació recentment tradu'ida al castella5; aportem equivalent al pre-parc dels parcs naturals, en la 
a continuació algunes idees que s'hi recullen. qual tenen lloc alguns dels processos que permeten 

la subsistencia de I'area inclosa. La singularitat i la 
És un fet conegut que, en reduir-se la superfície d'un persistencia d'algunes zones protegides depenen 
habitat natural o aillar una areal es perden especies, de la de zones més extenses, de les quals cal 
ja que I'extinció supera la immigració. Aixo va tenir limitar I'explotació dels recursos hídrics, etc. La 
lloc, per exemple fa 10.000 anys amb la fosa de fragmentació dels espais protegits i el seu a'illa- 
glaceres i la pujada del nivell dels mars, que comporta ment es troben en franca contradicció amb les 
I'aparició d'un gran nombre d'illes. S'ha comprovat recomanacions dels experts, que, basades en la 
que aquesta perdua d'especies és més rapida en illes teoria de la biogeografia insular, postulen espais 
o reserves petites i més lenta en les grans. grans o, si són petits, molt interconnectats, per tal 

d'impedir-ne I'empobriment i la regressió. Com a 
Així el nombre final d'especies en una reserva natural solucions possibles s'aporten les següents: 
estara relacionat amb la superficie i sera el resultat 
de taxes diferencials d'immigració i d'extinció. En - Ampliació de les arees previstes i fusió d'algunes 
principi, el procés natural d'una reserva sera la d'elles, ara separades. 
perdua d'especies. Cal treballar, doncs, en la línia de 
reduir la probabilitat d'extincions resultant de mides - Unió d'espais ara separats mitjancant corredors 
de població redu'ides. De tot  aixo es despren que: d'habitat protegits, de grandaria i característiques 

diferents en funció de les dels Espais d'lnteres 
- Les reserves han de ser tan grans com sigui Natural. 
possible i sense barreres com carreteres obertes 

Consell de Protecció de la Natura, Dictamen sobre el Pla d'Espais 
M.L. Gorrnan, Ecologíainsular, Barcelona, EdicionesVedra, 1991. d'lnteres Natural, 1991. 
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- Garantia d'un grau de protecció minima de les 
Brees no protegides intersticials i també legislar 
en el sentit de protegir corredors d'habitat avui de- 
gradatso malmesos: marges, bardisses i paravents.. 

4.2. Principi de compensació 

La xarxa d'espais lliures ha de tenir un efecte 
compensatori respecte als efectes perniciosos per a 
Pentorn i per a la població que es desprenen de 
I'activitat urbana sobre el territori. 

La compensació recolza basicament en el paper 
descontaminant, normalitzador del clima i fornidor de 
paisatges i d'espais per al lleure que podria tenir una 
xarxa d'espais lliures que acompanyés les zones més 
densament urbanitzades i els eixos de desenvolupa- 
ment de la Regió Metropolitana. 

D'aquesta manera les disfuncions metaboliques 
associades a les ciutats i les necessitats d'espai, de 
paisatge i de lleure de la població tindrien una resposta 
clara i eficac. 

Aquesta xarxa d'espais verds acompanyant de les 
zones urbanitzades estaria integrada per espais 
verds urbans, espais lliures periurbans i la resta 
d'espais lliures d'ambit municipal, comarcal o regio- 
nal. Els deficit en alguna de les categories esmentades 
podrien ser compensats per altres espais propers. 

Per aixo convindria estudiar sobre el territori les 
dotacions d'espais lliures disponibles efectivament 
pels habitants dels nuclis urbans, en un aprofondiment 
que permetria superar les limitacions d'un estudi 
basat exclusivament en dades municipals. 

Les possibilitats d'aplicar aquests principis són 
necessariament limitades a les zones ja urbanitzades. 
Les limitacions que sorgirien de I'intent d'intensificar 
les dotacions de zones verdes d'un o altre tipus al 
voltant de les zones altament concentrades no ha 
d'impedir I'estudi en detall de les possibilitats que hi 

Les possibilitats de dur a terme aquests principis són 
en canvi importants en zones que calgui ocupar de 
nou. Aquestes zones haurien de ser concebudes 
de manera que ocupessin poc espai i que compor- 
tessin la mínima distorsió possible per al paisatge, 
aplicant models d'ocupació en la línia, per exemple, 
dels esmentats a continuació. 

Un model d'ocupació del territori amb una amplia 
distribució dels espais lliures al voltant dels nuclis 
urbans i dels eixos de desenvolupament és el que 
s'aplica als plans territorials alemanys7. Un dels 
aspectes més interessants consisteix en I'aplicació 
sobre el territori de les idees que es resumeixen en 
el conceptes de Grünzugi Grünzasur, amb pretensions 
compensatories, en la línia esmentada més amunt. 
Els Grünzüge són corredors o passadissos verds 
d'ambit regional que acompanyen els eixos de 
desenvolupament a banda i banda. Els Grünzasuren 
són espais verds d'ambit local que constitueixen 
interrupcions en els eixos de desenvolupament; en 
resulta així un eix articulat. 

L'aplicació sobre el territori d'aquest model dóna lloc 
a una mena de forma d'escala, on els travessers són 
els espaisverds d'ambit local i els laterals els corredors 
verds, que acompanyarien els nuclis urbanitzats, 
situats als espais buits de I'escala. 

Una formació vegetal concebuda també per compen- 
sar efectes perniciosos de I'activitat metabolica de 
zones urbanitzades és la de les barreres vegetals8, 
igualment en forma de corredor verd pero amb unes 
dimensions més petites, d'acord amb un impacte 
ambiental especialment intens que es desitgi com- 
pensar. 
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Aquesta formació té en principi origen en una plantació 
per la ma de I'home i els seus objectius principals són 
el de fer funcions de pantalla visual, de pantalla 
acústica i de barrera contra la contaminació de I'aire. 
Són, per tant, objectius molt lligats al medi urba o 
urbanitzat (sobretot vies de comunicació) i als efectes 
que comporta, i no tant al medi rural. 

Pel que fa a les funcions de les barreres vegetals, la 
reducció efectiva del soroll és inferior a la que 
s'assoleix mitjancant les barreres artificials. Aixo fa 
que la vegetació sigui Útil en els casos on els nivells 
sonics no són molt elevats o quan es desitgen altres 
efectes complementaris de la reducció sonica, com 
ara efectes sobre la contaminació atmosferica, 
efectes de tipus estetic o psicologic o com a 
complement a la implantació d'altres mesures cor- 
rectores de provada eficacia reductora. 

L'eficacia de les barreres vegetals en la millora de la 
qualitat de I'ambient atmosferic és probablement 
més important que en el cas del soroll. Sembla clar 
que les plantes tenen una capacitat reductora no 
menyspreable dels nivells de contaminació de I'aire, 
tant per a les partícules (deposició a les fulles) com 
per als gasos (entrada a les fulles i transformació). 

L'ús de barreres vegetals amb aquesta finalitat és, 
doncs, d'interes, amb més motiu des del moment que 
no existeix el seu equivalent artificial. 

4.3. Principi d'autonomia i equilibri 

Els espais lliures s'han de distribuir de forma homo- 
genia en el territori i han de ser repartits de tal manera 
que quedin representades arreu, en la mesura pos- 
sible, les diverses funcions dels espais verds per 
vetllar per I'accessibilitat de la població. 

L'aplicació d'aquest criteri podria reduir les actuals 
desigualtats que s'han posat de relleu en I'analisi 
quantitativa dels espais lliures a la Regió Metropoli- 
tana i permetria una major autonomia a les diverses 
zones de la regió ja que es podria donar una reducció 
dels desplacaments per motiu de lleure en haver-hi 
una oferta propera i atraient. 

4.4. Principi de quantitat 

Els espais verds han de ser quantitativament suficients, 
tant pel que fa a espais verds urbans com a espais 
lliures periurbans o d'ambits superiors. La suficiencia 
s'ha d'establir a partir de recomanacions dels experts 
i estudis de percepció de I'entorn i de necessitats de 
la població. 

4'.5. Principi de funcionalitat 

Els espais lliures han de complir al maxim les funcions 
per a les quals estan dotats i que se'ls hagi assignat. 
Ultra la necessaria protecció de tots els sistemes 
naturals, tant els ~ reconegu t s~  com a tals pel PEIN, 
com els intersticials, en la línia citada al principi de 
continu'itat, caldria inventar mecanismes que possi- 
bilitessin la  restauració dels espais lliures, en relació 
amb la seva funció, i una vigilancia que en permetés 
el manteniment. 

E:l reconeixement, per exemple, de les arees que ens 
proveeixen de recursos hídrics, d'aliments, de 
materials geologics i d'altres és ja una necessitat 
urgent. Aquestes zones mereixen tot el nostre res- 
pecte i consideració i un tracte preferencial de no 
exposició, cura i manteniment. 

E:l paisatge, d'altra banda, és un dels aspectes que 
més ens ha de preocupar pel que fa a la gestió dels 
espais lliures. El deplorable estat de conservació d'una 
gran part dels paisatges de la Regió Metropolitana és 
un tema pendent de consideració i estudi. És una 
clüestió urgent plantejar-se aquest tema des d'un punt 
de vista  cosm me tic^, aplicant solucions que tinguin 
I'efecte d'eliminar errors, d'amagar errors no evitables 
i de potenciar valors no suficientment reconeguts. 

EI potencial que tenen moltes zones de la Regió 
Metropolitana com a paisatge humanitzat de gran 
bellesa queda en aquests moments notablement 
mermat pels efectes de les xarxes de transport, de 
la publicitat, de les xarxes d'energia i de molts 
impactes concrets que manifesten deixadesa gene- 
ral respecte a la qualitat del paisatge, tant en els 
grans impactes com en els petits detalls. 



El paisatge ha de ser una mostra de respecte vers el 
passat i vers les persones, i ha d'acollir els usos del 
sol que siguin necessaris, usos que s'han d'implantar 
necessariament de forma .tova.. Queda aquí un 
llarguissim camí a fer. Fins a quin punt estarem 
disposats a pagar els costos (economics, de possibles 
incomoditats ...I de gaudir d'un paisatge endrecat és 
una altra de les qüestions pendents. 
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