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Nom del participant: Sito Alarcón
Temàtica tractada (tipus paraules clau): ecologia del paisatge o territorial, espais oberts, xarxa
d’infraestructura verda, planificació territorial.
Títol: L’urbanisme dels espais oberts: paisatge, lleure i producció

Un fet que comença tenir un acord general és que no només el nom de sòl no urbanitzable és inadequat,
sinó que a més el paper que fins ara el planejament li ha donat també n’és. La idea de sòl no
urbanitzable és sens dubte una idea simplista i totalment superada amb la nova comprensió de la matriu
territorial i, entre d’altres la importància actual de conceptes en l’ecologia aplicada com són els de la
ciutat com ecosistema, la connectivitat ecològica, la matriu territorial, la resiliència, el valor econòmic i
social del paisatge, o la petjada ecològica entre d’altres,.... Segurament els espais oberts, són una de les
peces claus que el futur de la planificació territorial i urbanística ha de tenir en compte. És en aquests
espais on conviuen realitats molts diferents, complexes i necessàries per l’equilibri territorial.
Tenim, avui en dia, una millor comprensió del que significa el territori, amb un veritable valor
infraestructural. Gràcies a les aportacions que s’han fet, sobretot des de la doctrina de l’ecologia del
paisatge o del territori per R.T.T. Forman, tenim la capacitat d’entendre de manera més complexa el
nostre entorn, i això ens permet, a banda d’entendre millor les relacions que s’estableixen entre les
diferents parts del mosaic territorial establir que el territori és l’element essencial, la infraestructura
més important de la nostra societat.
Les lleis del territori no són qualssevol, no tot si val, ni tampoc és inesgotable. Sigui com sigui, aquest és
la base i suport de la nostra existència, i per tant com a principal infraestructura territorial tenim una
enorme responsabilitat en la seva cura i preservació. En aquest context és evident que no tots els espais
oberts tenen les mateixes característiques i, per aquesta raó tenen rols ben diferents.
És important entendre aquesta complexitat i ser valent alhora de plantejar-se la planificació dels espais
oberts. Cert és que molts d’aquests espais ja gaudeixen de figures diverses de protecció: PEIN, Xarxa
Natura 2000, Zones ZEPA, espais costaners, espais de domini públic hidràulic, .... però això no treu que
hem de fer un esforç per aconseguir una planificació que s’adapti a la realitat del funcionament de la
matriu territorial. Cal reflexionar sobre ells, entendre quin paper volem que tinguin en el context en el
que es troben.

