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el esquema de esta obra y, sobre todo, por
coordinar a medio centenar de autores de
distintas disciplinas. Bien se nota su experiencia investigadora sobre el turismo a
lo largo de más de dos décadas.
Los recursos empleados por el Instituto Geográfico Nacional tienen, en la pro-
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pia obra, el reflejo del éxito de su destino
y de la utilidad de la misma.
Cayetano Espejo Marín
Universidad de Murcia
Departamento de Geografía
cespejo@um.es
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Les urbanitzacions a la província de Barcelona: Localització i característiques
dels sistemes de baixa densitat residencial
Barcelona: Diputació de Barcelona, 226 p. + annex + CD-ROM
ISBN: 84-9803-111-7
Com és ben conegut, en els darrers anys,
a Catalunya —com també en altres territoris de l’Estat— s’ha produït una intensificació de la pressió urbanística i dels
fluxos de mobilitat, relacionada amb la
dispersió de les activitats i de la població
pel territori, fins al punt que el país, com
assenyala Nel·lo (2001: 117), ha esdevingut «un únic sistema urbà, […] en el
qual tant els límits exteriors com les subdivisions interiors varien extraordinàriament», ja que no és que «tot Catalunya
hagi esdevingut Barcelona, sinó que tot
Catalunya esdevé, cada vegada més, ciutat» (Nel·lo, 2001: 118). Entre altres factors, hi han influït, centrant-nos ja en el
context metropolità barceloní, les dinàmiques del mercat immobiliari, pel diferencial de preus entre unes àrees i les
altres; la millora de les infraestructures
viàries —no així del ferrocarril—, que ha
servit per articular l’espai i modificar les
distàncies —en temps–—; la presència
d’elevats contingents de població en edat
d’emancipació, nascuts durant el babyboom dels anys seixanta i setanta, i, finalment, la manca de planejament territorial i la poca adequació municipal per
gestionar uns fenòmens cada cop més globals. Però, a més —i això és el que té més
a veure amb el llibre aquí ressenyat—, els
efectes d’aquests processos s’han sumat a
una dispersió anterior constituïda per les

urbanitzacions de segona residència que
han quedat progressivament integrades
en l’espai metropolità. Aquestes urbanitzacions de l’àrea metropolitana barcelonina —en altres llocs, s’hi podrien trobar
matisos diferents—, bé sigui per la utilització de l’estoc d’habitatges disponible,
bé sigui per la construcció de immobles
nous en els buits existents, han passat progressivament a ser de primera residència.
S’han fet notables esforços per tal de
descriure i quantificar, analitzar i interpretar les conseqüències físiques d’aquests
fenòmens, tant des del camp de l’arquitectura (Font et al., 1999; Font, 2004),
com des del camp de la geografia
(Muñoz, 2004). Doncs bé, el llibre del
qual es fa la ressenya constitueix un pas
més en aquest esforç. I així ho assenyalen els mateixos autors: «El treball La
construcció del territori metropolità. Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona
[…] ens ha servit de referència, de guia»
(p. 34). També se cita l’obra de Muñoz,
en el sentit que «posa en relleu el pes
transcendent […] del creixement residencial de baixa densitat» (p. 34). El llibre segueix, doncs, la línia encetada per
aquests treballs, amb la diferència que,
aquest cop, s’hi han reunit professionals
de les dues disciplines: Joan Barba (arquitecte) i Montserrat Mercadé (geògrafa).
També hi han participat (segons es lle-
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geix als crèdits) Kris Scheerlinck, Xavier
Mayor i Maria Bonet.
A diferència d’altres treballs (els de Font
et al., per exemple), l’estudi se centra
exclusivament en les formes de creixement
de baixa densitat. Diferencia entre «els
processos d’ocupació del sòl que popularment són coneguts per urbanitzacions»
i els «creixements en baixa densitat que,
tot i ser dispersos i disposar d’una forma
similar, plantegen una problemàtica que
és matisadament diferent» (p. 22). I és
aquesta diferenciació conceptual, aquest
criteri emprat a l’hora d’analitzar els teixits
de baixa densitat i de discriminar-los, un
dels punts forts de l’estudi. Seguint aquest
criteri, en parlar d’urbanitzacions, es faria
referència a un element urbà «aïllat morfològicament i funcionalment, on la tipologia dominant és la residencial unifamiliar aïllada», que es caracteritzen perquè
«són diferenciables del nucli de població,
ja que n’estan separats i no són fàcilment
accessibles a peu» (p. 22). Una altra característica que defineix les urbanitzacions
és que són «aparegudes en un moment
d’escàs control urbanístic i legitimades a
posteriori pel planejament» (p. 23). En
canvi, unes altres formes de «creixements
en baixa densitat (adossades o com a
expansió del nucli)» serien «resultat d’un
planejament i una gestió municipals determinats», en el benentès que les diferències entre aquests i les urbanitzacions «no
són només tipològiques entre aïllades i
adossades» (p. 23). El volum se centra en
les primeres, en les urbanitzacions, «que
contenen una divisió del sòl en parcel·les,
que, una vegada venudes a particulars,
permeten construir-hi habitatges unifamiliars aïllats» (p. 22). Un altre aspecte
d’interès és la utilització del concepte de
«sistema territorial municipal», «manllevat» del llibre de Font et al., que serveix
als autors per valorar l’encaix de les urbanitzacions. Serien, segons es llegeix,
«àmbits que presenten uns trets morfològics similars» i on «hi ha alguna via de
comunicació que vertebra la mobilitat
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interna» (p. 22). Superen les divisions
municipals i són utilitzats tant en l’anàlisi com en les propostes d’actuació.
El llibre és la publicació definitiva d’un
treball de tipus aplicat. L’àmbit d’estudi és
la totalitat de la província de Barcelona,
entre altres raons —com la pròpia extensió
del fenomen—, perquè «la institució [la
Diputació] que encarrega el treball té per
àmbit la província» (p. 12). L’objectiu és,
segons els autors, «aportar dades i elements
de contrast per contribuir al debat que la
societat i els tècnics han encetat sobre les
dificultats i les oportunitats que suposen
aquestes formes de creixement de baixa
densitat» (p. 11). Com s’explica, està elaborat a partir de dades ja existents i els
mètodes d’anàlisi emprats han estat «un
estudi quantitatiu, un estudi qualitatiu i
un estudi cartogràfic» (p. 12). Algunes d’aquestes dades són prou recents —any 2001
(Nomenclàtor de l’Instituto Nacional de
Estadística) i any 2003 (Sistema d’Informació Territorial de Planejament Urbanístic i Usos del Sòl (SITPU); Cobertes
del Sòl del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals; Base Topogràfica de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya)—, uns
altres, en canvi, no ho són tant: Enquesta
d’Infraestructura i Equipament Local
(EIEL), de la Diputació de Barcelona
(1991-1993). Tot i que s’ha fet un esforç
d’actualització de les dades d’aquesta
enquesta, mitjançant la comparació amb
altres bases de dades (com el SITPU), que
ha permès, per exemple, actualitzar el nombre d’urbanitzacions que calia considerar,
i també mitjançant la consulta telefònica
o la visita als ajuntaments, pel que fa a
informacions com ara els serveis, malgrat
que, en aquest cas, l’actualització només
s’ha fet per a una mostra (el 30%) representativa dels municipis.
Pel que respecta a l’estructura, el llibre
es divideix en deu capítols —d’una extensió molt desigual— seguits d’un annex.
A més, s’acompanya d’un CD-ROM on
es poden trobar, en format digital, els plànols i la resta d’informació gràfica, així
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com un vídeo amb diverses vistes aèries.
Els primers capítols («I. Pròleg», p. 10-14;
«II. Definicions, emmarcament i dades
generals», p. 15-36; «III. Metodologia
general aplicada», p. 37-54, i «IV. Consideracions prèvies», p. 55-72) són bàsicament introductoris, s’hi fonamenten
les bases conceptuals i metodològiques
de l’estudi i s’hi fa un primer dibuix general de l’estat de les urbanitzacions pel que
respecta al nombre, a la superfície, al grau
d’ocupació, a l’origen, etc. En el capítol V («Diagnosi de la situació actual»,
p. 73-94), s’inicia la part de l’anàlisi,
que segueix en els capítols VI («Encaix
de les urbanitzacions en els municipis»,
p. 95-96) i VII («Encaix de les urbanitzacions en l’entorn», p. 97-102). Al llarg
d’aquests tres capítols, s’hi valoren aspectes com ara la correspondència amb el
planejament i el règim jurídic del sòl, l’estat dels serveis (accessos, vials, abastament
d’aigua, sanejament, etc.), l’afectació d’espais naturals i connectors o els riscos d’incendi i d’inundació. Després del capítol VIII («Resum i conclusions»,
p. 103-110), on es fa una recapitulació
de l’anterior, es passa a la part propositiva que es desenvolupa al llarg del capítol IX («Propostes d’interpretació, reptes
i oportunitats», p. 111-184). En aquest
extens capítol (pràcticament un tercera
part del llibre), que denota la voluntat dels
autors de no quedar-se només en l’anàlisi,
s’hi efectuen les propostes per a cada un
dels sistemes territorials municipals proposats (22 en total). Així, se’n detalla l’encaix territorial, l’accessibilitat, la localització i l’encaix de les urbanitzacions, com
també les oportunitats i els reptes. Finalment, abans de l’annex (quinze pàgines
sense numerar), hi trobem un epíleg
(cap. X, p. 185-226) on se sintetitzen les
idees principals de l’estudi i s’hi inclouen
mapes de més detall (en un àmbit de mitja
comarca aproximadament), amb la localització de les urbanitzacions.
Atesa la importància de la cartografia
com a mètode d’anàlisi, els elements grà-
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fics adquireixen una rellevància especial
en el conjunt de la publicació, que és de
format gran (33 x 23,5 cm). El llibre disposa d’una vintena de mapes de conjunt
(la majoria de vegades a doble plana) on
es representen aspectes com ara la localització de les urbanitzacions i l’encaix respecte als espais protegits, a la connectivitat ecològica, a la matriu territorial, al
planejament, etc. acompanyats d’altres
representacions cartogràfiques, com ara
mapes de més detall (25), fragments d’ortofotomapa (6), mapes cloroplètics de
mida petita (5), així com uns altres tipus
de croquis i esquemes (24). A més, el text
inclou nombrosos gràfics, taules i fotografies que l’il·lustren. Però l’estudi no es
queda només en els aspectes gràfics. Per
exemple, a l’annex, s’hi pot trobar la relació de les urbanitzacions que hi surten,
amb el nom i la superfície de cadascuna.
I aquest, potser, és un altre dels aspectes
que se’n poden destacar, ja que el fet de
no aportar dades numèriques prou desagregades és una crítica que s’havia fet
sovint a aquesta mena d’estudis que, en
bona part, es fonamenten en el component gràfic (Ferrer, 2003). En canvi, s’hi
troba a faltar la presència d’una bibliografia al final del volum, on constin les
referències que segurament s’han utilitzat
a l’hora de fonamentar algunes de les idees
que apareixen, per exemple, en algun dels
capítols introductoris.
En definitiva, es tracta d’un document
eminentment tècnic, que constitueix una
bona eina per avançar en la comprensió
del que avui és ja una realitat innegable.
Una realitat que, si es mira des d’una òptica prou general, de conjunt, configura una
ciutat extensa, dispersa i complexa, conformada per peces d’índole i funcionalitat
diferents: ciutats grans i mitjanes, viles i
pobles, creixements residencials i urbanitzacions, polígons industrials, àrees comercials i logístiques, equipaments, centres de
lleure, etc. Però, també, amb tota una sèrie
d’impactes i problemes associats: de caire
ambiental, de caire social, de caire paisat-
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gístic, dificultats de mobilitat, dificultats
de gestió, etc. En resum, el llibre contribueix al coneixement necessari d’aquest
fet, d’aquesta realitat conformada avui pels
processos de metropolitanització que estenen les dinàmiques, els comportaments i
els estils de vida urbans cada cop més per
territoris més extensos i allunyats.
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El objetivo del libro The sustainable development paradox: Urban political economy
in the United States and Europe es argumentar e ilustrar como la paradoja sobre
la sostenibilidad surge y se retroalimenta
dentro del sistema económico capitalista
neoliberal. El libro merece especial atención por dos razones principales. La primera porque, a nivel teórico, vincula el
concepto de sostenibilidad a la lógica del
modelo de acumulación capitalista, y por
ello llama la atención sobre la necesidad
de entrelazar, analizar y cuestionar la sostenibilidad junto a otros conceptos, como,
por ejemplo, el de naturaleza, escala, género, cambios económicos, instituciones y
gobernanza. En segundo lugar, porque,
alejándose de la idea de «la definición» de
desarrollo sostenible, el análisis de los capítulos conecta el concepto a contextos
específicos. Es decir, se trabaja desde la

estrategia de analizar la sostenibilidad a
partir de resultados prácticos, vinculándola a territorios, procesos y problemas
concretos.
La publicación tiene 310 páginas y se
genera a partir de las contribuciones en
ponencias en la conferencia anual de la
Asociación de Geógrafos Americanos que
tuvo lugar en el año 2004. El libro se
estructura en diez capítulos más la introducción. Los capítulos se dividen en dos
grandes bloques. El primer bloque, de tres
capítulos, es de carácter teórico, y argumenta cómo es necesario un cambio de
enfoque a través del compromiso político. El segundo bloque, de cinco capítulos, explora las políticas de sostenibilidad
en casos de estudio que abarcan desde la
escala local y metropolitana hasta la regional y sus conexiones con los procesos
nacionales y de globalización.

