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Les ciutats són sistemes oberts, que
requereixen matèria i energia exterior per
al manteniment de la seva estructura
i pervivència.
A la fotografia, la central tèrmica de Sant Adriá.

Eva Guillamet

Barcelona és una ciutat que fa de la informació la
seva estratègia competitiva. La implementació de
models de gestió com el de residus a la resta
d’aspectes ciutadans consumidors de matèria i energia –la mobilitat, la construcció, etc.– pot fer de
Barcelona, també, una ciutat més sostenible.
En l’article es proposa desenvolupar un gir estratègic
que fonamenti la competitivitat en la informació i
menys en el consum de recursos.
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quest article és una introducció a alguns aspectes propis de l’ecologia urbana. L’elecció d’uns codis, que a alguns els sonaran
rars o nous, és el que, segons el meu parer, pot aportar llum
nova per atendre les problemàtiques actuals, sobretot aquelles lligades
al futur. Qualsevol cos de coneixements desenvolupa un llenguatge
propi per descriure el sistema i les interaccions al seu nivell. Així doncs,
la química és el llenguatge que descriu el nivell d’organització de les
petites molècules. Si es tracta de l’ecologia, el nivell en qüestió és el que
correspon als individus, o sigui, a organismes discontinus; però, per
descomptat, hi queden implicats altres nivells més baixos d’estructura,
així com el medi físic.
Fins que l’explosió urbana no ha arribat a tenir una certa dimensió no
s’ha fet evident –l’evidència ha estat dramàtica en alguns casos– que
els ecosistemes dels quals depèn la ciutat tenen una capacitat de càrrega determinada. Els límits d’explotació dels sistemes no han estat
fixats en cada cas, i el resultat ha estat un esgotament dels recursos i
una desestructuració dels sistemes, en alguns casos de manera irreversible. L’expansió a poc a poc de la ciutat i l’explotació sectorial dels
recursos no ajuda a comprendre la dimensió global de l’impacte.
L’única manera d’abordar els conflictes derivats de l’explotació excessiva dels sistemes és sabent com funcionen de manera integrada;
sabent, també, com funciona l’ecosistema urbà.
Els problemes parcials són molt importants, però la inquietud i les
preocupacions també són globals. Es tracta de respondre a la qüestió
de la possible persistència de certs sistemes i, principalment, de sistemes en un estat de desenvolupament progressiu. Si aquest desenvolupament consisteix en un creixement exponencial, la resposta és, certament, negativa (Margalef, 1985).
L’aptitud de l’ecologia per ficar cullerada en la discussió de la sostenibilitat no és tan sols perquè els sistemes econòmics i humans formen
part de la biosfera i aquest és el tema d’estudi de l’ecologia. També res-
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pon a l’interès de l’ecologia per l’anàlisi profunda dels sistemes i, concretament, per sistemes alguns components dels quals –per cert, els
més importants– són organismes (Margalef, 1985).
Els instruments de l’ecologia urbana són, encara, molt minsos; no
obstant això, el bagatge teòric de l’ecologia acadèmica no ho és tant.
El camí que queda per recórrer és llarg, però els problemes actuals no
deixen altra alternativa que abordar-los amb nous criteris perquè els
actuals no sembla que hi donin resposta.
Potser un dels aspectes més problemàtics que s’han de resoldre és la
modificació necessària de l’actual estratègia per competir. Els models
per competir basen el seu desenvolupament en el consum de recursos
sense límits. Els límits, però, en la dècada dels noranta s’han fet evidents: probable canvi climàtic, sobreexplotació dels caladors pesquers, apropiació per l’home de percentatges elevats de producció
primària neta, exhauriment de recursos minerals, etc.), i no hi ha altre
remei que cercar noves estratègies per competir.
En aquest article es proposa desenvolupar un gir estratègic que fonamenti la competitivitat en la informació i menys en el consum de
recursos, la qual cosa pot fer que el model de ciutat del coneixement
a Barcelona encaixi millor amb les tesis que proposen un model de
ciutat més sostenible.
LA CIUTAT ÉS UN ECOSISTEMA
La ciutat és, sobretot, contacte, regulació, intercanvi i comunicació.
Aquesta és la base epistemològica sobre la qual se sosté, després, la
resta dels components que acaben per constituir-la. L’estructura, la
forma de produir la ciutat, el paisatge urbà, la seva monumentalitat,
la mobilitat, incloent-hi el mercat, són aspectes secundaris o parcials
en relació amb allò que és essencial de la ciutat, que és la interacció
entre els ciutadans i les seves activitats i institucions.
En essència, el contacte, la regulació, l’intercanvi i la comunicació es
troben en el marc de la relació entre persones, col.lectius i institucions
(que són els portadors principals d’informació de la ciutat) diferents
que s’alimenten, es regulen i es controlen per la transmissió d’informació múltiple entre ells. Aquestes relacions, sumades a les afegides
per la resta d’organismes i les del marc físic, constitueixen el que anomenem sistema.
Efectivament, un sistema s’entén format per elements i per les interaccions que posen en relació uns elements amb uns altres. Quan un
sistema té organismes vius s’anomena ecosistema. En el cas que ens
ocupa, al sistema l’anomenem ciutat, i donat que el principal component de la ciutat és l’home (un organisme viu), queda clar que els sistemes urbans també són ecosistemes.
D’alguna manera, els components de la ciutat no són independents els
uns dels altres, ja que la seva capacitat de canvi és limitada pel fet de
pertànyer al sistema urbà. Quan el conjunt de persones i institucions es
relacionen entre elles en el si d’una ciutat, sorgeix certa convergència de

comportaments, en el sentit que cada element influeix sobre les possibles variacions dels altres, i, com a conseqüència, el nombre de possibilitats, que a priori podria semblar més gran, queda més o menys limitat. Donat que cada acció o moviment depèn de la constel.lació d’influències procedents d’altres, les possibilitats de variació es redueixen i
l’activitat del sistema apareix guiada i regida. La ciutat, tot i que canvia
amb el transcurs del temps, conserva alguna propietat invariable.
Per altra part, les ciutats són sistemes oberts, són sistemes que depenen d’una alimentació material, energètica (subsistema dissipatiu) i
d’informació externa per mantenir la seva estructura i pervivència.
Com tots els sistemes oberts, la ciutat té la capacitat d’aprofitar, seleccionar i processar la informació del medi evolucionant cap a estadis
més complexos (subsistema autoorganitzatiu).
Si no hi ha limitacions materials ni energètiques, les ciutats acostumen a augmentar la seva complexitat en el temps. Augmentar la complexitat vol dir augmentar la probabilitat de contacte entre portadors
d’informació, és a dir, entre persones i institucions, en un territori
determinat. Aquest augment de la probabilitat de contacte es tradueix
en un augment d’organització.
Les ciutats, com qualsevol altre ecosistema, són sistemes oberts, sistemes que requereixen matèria i energia exterior per al manteniment de
la seva estructura i pervivència. Sense els recursos necessaris el sistema no pot fet res més que degradar-se; sense aquest flux energètic, es
produeix un desordre organitzacional que representa una decadència
ràpida. De la mateixa manera, necessita, per a la seva pervivència, projectar els seus residus fora del sistema.
Els sistemes oberts depenen d’una alimentació material i energètica,
però també d’informació organitzada. Els sistemes oberts, donat que
tenen capacitat d’aprofitar, seleccionar, processar la informació del
medi, evolucionen cap a sistemes més complexos, establint canvis
qualitatius. Per contra, si per alguna raó del sistema o de l’entorn,
aquest deixa d’aprofitar, seleccionar o processar la informació, se simplifica i es desestructura.
Comprendre els sistemes urbans i el seu caràcter al mateix temps
determinant i aleatori vol dir comprendre la relació d’aquests amb els
ecosistemes més amplis, relació que és d’ordre material i energètic i
també d’organització i informació.
Seguint J. M. Rueda (1995), que un sistema sigui obert significa que:
• Entra en intercanvi amb l’ambient.
• Aquest intercanvi és essencial per mantenir el sistema.
• D’aquest intercanvi depèn, a més, la seva capacitat reproductiva o de
continuïtat, així com la seva capacitat de transformació.
• El medi és tan important com el sistema.
• De fet, el medi i el sistema constitueixen subparts d’un sistema més
ampli.
• La transició sistema-entorn – entorn-sistema constitueix el fenomen
més important.

“Si no hi ha limitacions materials ni energètiques, les ciutats acostumen a
augmentar la seva complexitat en el temps. Augmentar la complexitat vol
dir augmentar la probabilitat de contacte entre portadors d’informació, és a
dir, entre persones i institucions, en un territori determinat”.
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Els sistemes ordenats es desenvolupen i creixen (incrementant el seu
ordre intern) a costa d’un desordre creixent en els nivells baixos de la
jerarquia dels sistemes. És a dir, els sistemes dinàmics complexos
romanen en estat de no-equilibri a través d’una dissipació contínua
d’energia disponible i de material extrets dels ambients que els acullen. Aquests sistemes autoorganitzatius en estat de no-equilibri són
anomenats estructures dissipatives.
En els sistemes més evolucionats, més complexos, els seus components
utilitzen com a nexe la informació. Els sistemes més simples utilitzen
poca informació per mantenir-se com a sistema, com a màxim la utilitzen per ajustar els seus processos. A mesura que els sistemes estan en
graus més evolucionats, la informació passa a ser nexe organitzador del
sistema i l’energia únicament és un mitjà complementari per a aquest.
El fet que el sistema estigui regulat per informació pressuposa que els
elements del sistema tenen més graus de llibertat o autonomia; pres-

per mantenir l’organització urbana és francament baixa. Indicadors
diversos posen de manifest que aquesta manera de procedir és insostenible. La lògica econòmica actual es contraposa als processos que la
natura ha implantat durant tant de temps.
LA UNITAT SISTEMA-ENTORN
Tots els sistemes individuals i ecosistemes a la natura tenen tendència
a augmentar la seva complexitat en el temps. En efecte: l’evolució de
les espècies i la successió en els ecosistemes ens mostren un camí d’organitzacions successives la tendència de les quals és l’augment de la
complexitat. Una tendència que aconsegueix, en el pas següent, controlar millor les varietats de l’entorn i assegurar millor el futur. El control d’aquestes variables suposa la capacitat d’anticipació del sistema
per acomodar-se als missatges en forma de fluxos materials, energètics i d’informació que li envia l’entorn, que és també un sistema.

L’evolució d’una ciutat camina cap a la
insostenibilitat si l’impacte per contaminació
o altres factors sobre els sistemes de suport
creix en el temps.
A la imatge, contenidor de piles usades.
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suposa que les estructures tenen moltes alternatives de constitució, i
pressuposa, també, que la informació és una necessitat permanent per
evitar que el sistema perdi la dimensionalitat que el manté i el fa més
complex.
Els sistemes urbans actuals no són precisament sistemes que maximitzin l’entropia en termes d’informació organitzada. Els avantatges
que els proporciona l’ús d’energia exosomàtica en grans quantitats
enfront de la resta dels sistemes de la Terra els permeten subvertir
aquest procés.
La competència entre sistemes urbans també està basada en la mateixa estratègia, on un major consum de recursos és un avantatge
enfront d’aquells que estan pitjor organitzats per a això. L’estratègia
respon a la lògica econòmica, que no sembla tenir en compte l’entropia generada en el procés de competitivitat. Una de les conseqüències
es dóna a les mateixes ciutats, on l’eficiència en el consum de recursos
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L’entorn a la vegada rep missatges en forma de fluxos provinents del
sistema i la seva estructura i organització es mantenen entre determinats límits en funció dels reguladors que aquest tingui. La sensibilitat
del sistema depèn de les característiques d’aquests reguladors. Si són
dèbils, l’entorn modificarà la seva organització fàcilment i amb ella els
missatges en forma de fluxos, i amb això podrà trencar l’equilibri o, si
es vol, superar la capacitat d’anticipació del sistema, impactant-hi. El
resultat de l’impacte pot conduir a la desaparició del sistema o bé a la
seva reorganització.
Aquesta relació entre el sistema i el seu entorn la va establir de manera
precisa M. Conrad (1983) en el seu llibre Adaptability i J. Wagensberg la
va ampliar universalment. Segons els autors citats, els ecosistemes de la
Terra, entre ells els sistemes urbans, segueixen la següent igualtat:
La complexitat del sistema – la seva capacitat d’anticipació = la complexitat de l’entorn – la seva sensibilitat.
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“La magnitud de les incertituds que avui projecten els ecosistemes de la
Terra ens obliga a repensar els models de gestió que governen les nostres
ciutats, amb la finalitat de mantenir els equilibris amb l’entorn que ens
assegurin el futur”.

La igualtat expressa la interdependència íntima entre l’entorn i el sistema, a la vegada que indica que el traspàs d’informació entre el sistema i l’entorn és igual. Per a un aprofundiment teòric del model i la
seva ampliació vegeu S. Rueda (1995).
La permanència en el món de cada sistema depèn del manteniment
de la igualtat i depèn, en conseqüència, de l’equilibri entre els quatre
sumands de l’equació. El trencament de la igualtat significa la desaparició del sistema o la seva transformació en un altre sistema diferenciat que proporciona una nova igualtat (això és el que succeeix,
per exemple, quan un organisme muta en el procés evolutiu).
Hi ha quatre termes per jugar i una llei que s’ha de respectar. Quan en
la dialèctica sistema-entorn s’esquiven totes les dificultats i no es viola
la llei fonamental, llavors diem que hi ha adaptació. El sistema s’adapta. Però adaptar-se només és possible dins de certs límits, és a dir,
per una variació màxima de les condicions ambientals. Quan això no
és possible, quan una pertorbació no pot ser absorbida per una resposta dels altres tres, l’adaptació es trenca i el sistema entra en crisi. El
sistema, llavors, o bé s’extingeix o bé canvia a una altra estructura,
s’autoorganitza (J. Wagensberg, 1994).
La magnitud de les incertituds que avui projecten els ecosistemes de
la Terra (probable canvi climàtic, esgotament i apropiació excessiva de
recursos, etc.), fruit de la pressió que exerceixen, sobretot, els sistemes
urbans (són els sistemes humans que més impacte provoquen sobre
el conjunt de sistemes de la Terra), ens obliga a repensar els models de
gestió que governen les nostres ciutats, amb la finalitat de mantenir
els equilibris amb l’entorn que ens assegurin el futur.
L’anàlisi de cadascun dels components significatius de la unitat permet descriure els models actuals de gestió amb què els sistemes
urbans actuen i el grau d’explotació i impacte al qual sotmeten l’entorn. Una anàlisi més profunda ens permet identificar les variables
amb una menor flexibilitat (1) i, per tant, els indicadors que podrien

establir-se per fer un seguiment de tendències de la unitat sistemaentorn (d’ara endavant, unitat S-E) en la seva projecció de futur.
Seguint la lògica sistèmica apuntada, es proposa adaptar el diagnòstic
dels sistemes urbans així com la seva planificació a la lògica mencionada, sent aquesta la base d’una disciplina aplicada com és l’ecologia
urbana. Les lògiques circulars, i la seva aplicació, sembla que són les
úniques que poden aproximar-nos al funcionament dels sistemes i els
seus entorns i, per tant, les millors per abordar reptes com els de la
sostenibilitat. L’aplicació massiva de lògiques lineals i solucions ad hoc
augmenta el nombre d’incertituds sobre el futur i, amb elles, la viabilitat dels sistemes.
El traspàs d’informació entre el sistema i l’entorn seguint la lògica circular explicitada permet proposar com a mètode d’aproximació, planificació i transformació de la realitat la unitat S-E, entenent que tan
important és el sistema com el seu entorn, que, de fet, són dos subsistemes més d’un sistema major.
L’anàlisi de cada un dels components significatius de la unitat permet
descriure els models actuals de gestió amb què els sistemes urbans
actuen i el grau d’explotació i impacte al qual se sotmet l’entorn. Una
anàlisi més profunda ens permet identificar les variables amb una
menor flexibilitat i, per tant, els indicadors que podrien establir-se per
fer un seguiment de tendències de la unitat S-E en la seva projecció de
futur.
LA CAPACITAT D’ANTICIPACIÓ
Per al manteniment de la igualtat informativa de la unitat S-E hi ha
un sumand que permet pilotar el procés per augmentar o disminuir
la resta dels components de l’equació perquè aquesta es mantingui en
equilibri, i és la capacitat d’anticipació.
Tot el que fa l’home té un component, manifest o no, d’intencionalitat.
Aquesta intencionalitat immersa en les restriccions entre els components de l’equació suposa la permanència en un determinat sistema i
permet descriure els models de gestió, en aquest cas adaptats, mantenint
l’equilibri entre els sumands de la unitat sistema-entorn. Si en l’actualitat la lògica predominant dels models de gestió és de base econòmica i
de poder, sense tenir en compte l’entropia generada quan es competeix,
en una proposta amb intencions sostenibilistes la lògica que ha de quedar és la de tendir a un augment de l’organització complexa en els sistemes urbans, reduint la pressió exercida sobre els sistemes de suport
En l’actualitat, la major part dels materials
consumits es destinen a l’abandó i se’n recull
selectivament només un 4%, que són
considerats recursos potencials.
A la imatge, un dels nous contenidors per a
materials de rebuig al Passeig de Gràcia.
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(entorn), ja sigui per explotació (extracció i ús de recursos naturals) o
per impacte contaminant. El control intencionat del nivell de pressió
sobre els ecosistemes, dins dels límits de regulació que aquests mateixos
posseeixen, permet que el seu desenvolupament resti en el temps amb
un nivell de complexitat suficient per la seva pròpia regeneració, a la
vegada que permet que els sistemes urbans explotadors assegurin el seu
futur per mantenir dins d’un ordre l’equilibri de les parts implicades.
Els models de gestió que s’analitzen més endavant i que pretenen descobrir, de manera sintètica, parts de la realitat actual són únicament
aspectes parcials representats, en aquest cas per fluxos materials, en
concret els referents a la gestió de residus. De manera sintètica i resumida es dibuixa un model actual de gestió de residus. Igualment, es
proposa un nou model de gestió dibuixat amb els criteris exposats
abans. El camí entre ambdós models, és a dir, el trànsit real entre la
gestió actual i la proposta de futur, necessita, com és obvi, instruments
que van més enllà de la coherència tecnicoteòrica de la proposta futura, i aquests s’insereixen en l’àmbit dels instruments econòmics,
legals, organitzatius i aquells que incideixen en el comportament de
les persones, és a dir, en instruments educatius, de formació i d’informació. En síntesi, la proposta de nous models de gestió hauria d’anar
acompanyada de plans i programes de gestió amb els instruments
abans citats per al seu desenvolupament.
EL CONSUM DE RECURSOS
Els gràfics d’aquesta pàgina i la següent reflecteixen la unitat sistemaentorn i l’impacte sobre els sistemes de suport.
(1) Els sistemes urbans exploten els sistemes de suport extraient
matèries primeres i exercint-hi una primera pressió. Òbviament, l’explotació suposarà un major o menor impacte en l’organització dels
sistemes de suport (complexitat de l’entorn) en funció de la seva
intensitat i de la fragilitat de l’entorn mateix (sensibilitat).
(2) Els materials i l’energia extrets de l’entorn arribaran a la ciutat
més o menys transformats i elaborats (matèries primeres i béns de
consum) de manera que la ciutat pugui mantenir i augmentar, si pot,
la seva organització (complexitat del sistema).
(3) Els models de gestió (són els que poden augmentar o disminuir la
nostra capacitat d’anticipació) organitzen els fluxos i el consum de
recursos. Els models determinen el grau d’explotació de l’entorn i l’impacte entròpic que projecten sobre aquest i sobre el mateix sistema urbà.
La idea de la sostenibilitat està lligada, doncs, a la preservació de la
igualtat, sistema-entorn, que es tradueix, en el cas dels sistemes
urbans, a no depassar un determinat nivell de pressió sobre els sistemes de suport, tot mantenint l’organització urbana o fins i tot augmentant-ne la complexitat. Per aconseguir aquestes fites és necessari
establir models de gestió que ho facin possible.
En l’esquema gràfic de la unitat S-E s’inclouen els elements bàsics per
definir la tendència cap a la in/sostenibilitat d’una determinada ciutat.

L'impacte del consum de recursos
2 SISTEMA: CIUTAT

Models de gestió

3

1
3 ENTORN: sistemes de suport

En efecte: la pressió sobre els sistemes de suport que exerceix la ciutat
és el primer aspecte que ens permet saber si l’evolució de la ciutat va
cap a la sostenibilitat o no. Si els fluxos de materials i d’energia obtinguts per explotació de l’entorn augmenten en el temps, és a dir, si la
ciutat per mantenir-se organitzada ha de menester un flux de recursos majors, aleshores podem afirmar que el desenvolupament d’aquesta ciutat es va fent més insostenible. De manera similar podem
afirmar, en principi, que és insostenible si l’evolució de l’impacte per
contaminació o altres factors creix en el temps.
Per a una determinada ciutat els fluxos dels dos esquemes (vegeu
pàgina següent, a dalt) ens informen que el de la dreta és més sostenible. Això significa que per mantenir la mateixa complexitat urbana
els nivells d’organització que utilitza l’esquema de la dreta són més
eficients i, en conseqüència, necessiten menys recursos per mantenir
una determinada complexitat; per altra banda, genera un menor
impacte sobre els sistemes de suport.
L’anàlisi dels models de gestió de residus, en concret la comparació
entre el model de gestió de residus actual i el model del Programa
Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM), poden servir-nos per il.lustrar, pràcticament, el que s’ha dit abans.
En els esquemes reproduïts a les pàgines 64 i 65 es dibuixen dos escenaris que representen els fluxos materials (la mida de les fletxes és
proporcional al flux) que van des dels sistemes de suport representats
amb un globus terraqüi –de fet, els materials que arriben a la ciutat a
hores d’ara ho fan des de qualsevol part del món– fins al sistema urbà.
Les matèries primeres extretes dels sistemes de suport són canalitzades cap a la xarxa de transformació industrial, que les converteix en
béns de consum, els quals seran consumits en la ciutat.
Per altra banda, el tractament i disposició dels materials consumits
(residus) canalitzen el retorn dels materials consumits cap als sistemes
de suport en forma d’impacte contaminant o bé com a recursos recu-

“El control intencionat del nivell de pressió sobre els ecosistemes, dins del
límit de regulació que aquests mateixos posseeixen, permet que el seu
desenvolupament resti en el temps amb un nivell de complexitat suficient
per a la seva pròpia regeneració”.
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Models de gestió menys sostenibles
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2 SISTEMA: CIUTAT

2 SISTEMA: CIUTAT
3

3
Models de gestió B

Models de gestió A

1
3
1
ENTORN: sistemes de suport

perats que seran dipositats al sòl en forma de compost o entraran en
la xarxa industrial com a matèries primeres.
En el centre de l’esquema es representa el model de gestió de residus
municipals. Dependrà del model de gestió escollit que els fluxos de
materials en el conjunt de l’escenari es modifiquin. Un model de gestió de residus en el marc de la sostenibilitat ha de procurar reduir l’explotació de materials, és a dir, minvar la quantitat de matèries primeres a extreure dels sistemes de suport i també reduir la pressió per
impacte contaminant sobre els sistemes de la Terra.
EL MODEL ACTUAL I EL MODEL DEL PMGRM
El primer esquema (pàgina 64) representa el model de gestió de residus municipals actual. La ciutat, per mantenir-se organitzada, necessita aportar materials i energia procedent dels sistemes de suport
(entorn) que seran explotats per extreure’n els recursos naturals

3 ENTORN: sistemes de suport

–matèries primeres– (vegeu flux (a)), els quals seran transportats a la
xarxa industrial de transformació (b), que al seu torn els convertirà en
béns de consum (c), que seran consumits en la ciutat (e). Part d’aquests materials consumits poden ser reutilitzats (f) (g) (h) (per
exemple, els envasos retornables, mobles, roba, etc.). La reutilització
actual és pràcticament testimonial en relació amb el volum de residus
generats. En l’actualitat, la major part dels materials consumits (e) es
destinen a l’abandó –el 96% dels materials esdevenen residus– i se’n
recull selectivament només un 4%, que són considerats recursos
potencials (i). Els materials seleccionats, ja siguin orgànics o inorgànics, passen per sengles activitats de valorització que els tractaran per
ésser injectats com a materials inorgànics recuperats en la xarxa
industrial (j) o bé al sòl quan són materials orgànics estabilitzats (k).
Els impropis recollits selectivament seran separats, considerats com
un rebuig que s’ha de disposar (h).
L’escenari futur de gestió de residus proposa
reduir la quantitat de materials destinats
a l’abandó i les emissions i els abocaments
a les instal.lacions de disposició.
A la imatge, fàbrica de cartronet amb paper
reciclat a Castellbisbal, al Baix Llobregat.

Dani Codina
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Model actual de residus
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Font: Elaboració pròpia.
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Els fluxos destinats a l’abandó (m) es converteixen en residus que
seran disposats en abocador (la major part) (q) o bé en la incineradora de Sant Adrià de Besòs (n) quan es tracti de residus ordinaris, o
també seran portats a plantes de tractament quan els materials siguin
residus especials (piles, fluorescents, neveres, etc.) o en continguin (r).
La gestió actual de les instal.lacions de disposició fa que el seu impacte contaminant sigui considerable, tal com es reflecteix en els fluxos
(o) (s) i (l), tot i que a hores d’ara està en vies d’una reducció significativa, tant pel que fa a les incineradores que reforcen el seu sistema
de depuració, com quant a l’abocador del Garraf, que tractarà els seus
lixiviats i aprofitarà part del biogàs que ara s’emet a l’atmosfera.
El segon escenari, tal com es recull en la il.lustració de la pàgina
següent, representa la unitat sistema-entorn amb un model de gestió
de residus pensat per reduir la pressió tant per explotació com per
impacte contaminant sobre els sistemes de suport.
La xarxa de fluxos té el mateix significat que en l’esquema anterior
(model actual de gestió de residus). El que es proposa en el model de
gestió de residus futur és: 1.- augmentar els fluxos de reutilització de
materials un cop utilitzats (f), (g) i (h); 2.- augmentar el flux de residus
orgànics i inorgànics recollits selectivament (i) i recuperats per ésser
injectats en la indústria (j) i dipositats en el sòl en forma de compost (k).
Una major reutilització i recuperació de materials permet reduir el
nivell de pressió per explotació dels sistemes de suport; és a dir, l’en-
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trada a la indústria d’una quantitat més gran de materials inorgànics
recuperats (j) fa que la quantitat de matèries primeres (a i b) pugui
ser menor. A la vegada, una major aportació de compost al sòl suposa una major biofertilitat dels sòls i també una reducció d’adobs
inorgànics que al cap i a la fi surten dels sistemes de suport.
En l’escenari futur també es proposa: 3.- reduir la quantitat de
materials destinats a l’abandó (n) i 4.- reduir les emissions i els abocaments en les instal.lacions de disposició. Per a això cal augmentar
els nivells d’exigència dels sistemes de depuració de les incineradores, tal com està ara en curs, i s’ha de reduir la quantitat de materials
d’aportació directa a l’abocador; en l’escenari futur no ha d’arribarhi cap flux que no hagi passat prèviament per una instal.lació de
tractament o valorització; és a dir, només poden arribar-hi rebuigs.
Finalment, cal aprofitar el biogàs de l’abocador, que avui és per a l’àrea de Barcelona un dels factors que més contribueixen a l’efecte
hivernacle.
Avançar en la proposta de l’escenari futur suposa caminar cap a la
sostenibilitat, ja que d’aquesta manera es redueix la pressió sobre els
sistemes de suport: s’afavoreix la reducció de l’extracció de matèries
primeres i la disminució de l’impacte contaminant del model de gestió de residus municipals. Podríem analitzar altres models que organitzen altres variables de la ciutat, com és el model d’ocupació del sòl,
el model energètic o el model d’aigua, etc.
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Model futur de residus
(proposta)
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En els sistemes, són complementaris necessàriament els aspectes dissipatius i els autoorganitzatius capaços de recuperar, en informació
persistent, una fracció progressivament creixent de l’equivalent de
l’entropia produïda (R. Margalef, 1995).
Margalef estableix que, en els sistemes, es donen cita dos subsistemes
que s’acoblen: el dissipatiu i el que acumula informació. El subsistema dissipatiu es renova més ràpidament, i és el diferencial entròpic
utilitzat per sustentar les estructures més o menys pròximes, amb una
taxa de renovació més baixa. Quan aquest principi es dóna entre dos
sistemes, es diu que el sistema amb més informació organitzada
explota el que presenta una complexitat menor.
La taxa de conversió de l’entorn en organització és diferent segons els
sistemes. En els sistemes vius i en els ecosistemes naturals, hi ha una
tendència a maximitzar la recuperació d’entropia en termes d’informació. Aquesta tendència es manifesta tant en l’evolució (seqüència
de generacions en una espècie) com en la successió (seqüència temporal en l’organització d’un ecosistema).
EL MALBARATAMENT COM A ESTRATÈGIA
En els ecosistemes urbans també es produeix un augment d’organització del sistema però sense maximitzar la recuperació d’entropia en termes d’informació. L’abandó d’aquest principi possiblement té la seva explicació en els excedents d’energia fòssil i en la
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Aliments

capacitat d’utilitzar recursos creient, almenys de facto, que aquests
són il.limitats.
La lògica actual dels sistemes urbans, en competència aferrissada
entre ells, tot i seguir com qualsevol altre sistema de la Terra les regles
i lleis de la física, actua com si la màquina no hagués de dependre dels
recursos ni dels fluxos residuals. És una màquina en moviment continu i, a més a més, accelerat. Com diu Margalef (1995), quan l’augment de l’entropia contribueix molt poc a la competència, perquè hi
ha molts recursos, es manifesta l’estratègia del malbaratament. Aquest
és el principi que L. van Valen va anomenar l’any 1973 de la Reina
Roja, que pren el seu nom d’un personatge d’Alícia en el país de les
meravelles, que declara que s’ha de córrer tant com es pugui per mantenir-se en el mateix lloc. Aquesta correguda significa generar més
entropia i la conseqüència es reflecteix en un augment de la incertitud
de l’entorn.
El cas és que s’actua com si els recursos no tinguessin límit, ni tampoc
no els tinguessin els contenidors a on van a parar els residus i la dissipació energètica. Quan la competència es manifesta per camins
apartats de la maximització en la recuperació d’entropia, només la
manca de recursos essencials o la reducció dràstica de la flexibilitat
d’alguna variable de l’entorn poden aturar aquesta carrera de velocitat creixent. El perill, doncs, no és competir, sinó competir sense tenir
en compte l’augment d’entropia (R. Margalef, 1995).
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Els sistemes urbans, actualment, tenen ben greixada l’organització per
competir consumint recursos. Que una ciutat es posicioni millor que
una altra sol tenir el fonament en un major consum de recursos, la
qual cosa sol quedar reflectida en un augment dels indicadors macroeconòmics. Quan som capaços d’organitzar-nos millor per consumir
més sòl, més materials i més energia obtenim un augment, entre altres,
del PIB. Aquesta tendència, aquest desenvolupament, és segurament
insostenible.
La pregunta és si hi ha una altra estratègia per competir que no sigui
el consum de recursos, sobretot pensant que, a hores d’ara, no hi ha
ciutat al món que no es dediqui amb tots els seus mitjans a desenvolupar-la. Tot i que s’haurà de comprovar en la realitat, la resposta podria
ser un sí. L’estratègia alternativa ha de basar-se en un augment de la
informació o, fent ús d’un terme menys compromès, en un augment
de la complexitat urbana, alhora que la tendència en el consum de
recursos i l’impacte sobre el medi disminueixen.
LA INFORMACIÓ EN ELS ECOSISTEMES URBANS
Fins ara, els models globals d’explicació dels sistemes urbans no han
estat més que assaigs que expliquen poca cosa. Les regularitats del sistema encara es resisteixen a ser explicades de manera senzilla. La
informació en els ecosistemes humans i sobretot les relacions complexes que s’estableixen entre aquesta, la matèria i l’energia en un
espai determinat no han estat formulades globalment. Als sistemes
naturals, la major part de la informació es troba en el paquet genètic
dels éssers vius. Als sistemes humans hi ha, a més a més del paquet
genètic, un altre paquet d’informació que els distingeix per la quantitat i la qualitat: és el paquet d’informació cultural. S’entén per informació cultural aquella que no està continguda en els gens.
A les ciutats, la informació cultural està organitzada de diverses
maneres i es manifesta de manera complexa. Així com la matèria i l’energia poden mesurar-se amb unitats senzilles i objectivables, no succeeix el mateix a l’hora d’aprehendre la informació. Els intents de
mesurar la informació i els seus fluxos a través d’unitats monetàries
i/o energètiques, o fins i tot les que es deriven de la mateixa teoria de
la informació, no han tingut resultats prou satisfactoris.
La informació és un concepte molt important, però s’escapa de ser
mesurada. Els límits de la informació total disponible són difícils d’estimar. La informació està distribuïda en diferents estrats, embolicada
sobre si mateixa, jerarquitzada (R. Margalef, 1991).
En el sistema, podem examinar el nombre de trajectòries possibles. El
seu recompte és una mesura de la complexitat i també de la incertitud inherent a una situació que tingui aquesta complexitat.
El bit és la unitat d’informació i es defineix com la quantitat d’incertitud que hi ha en la situació en què s’ha d’escollir entre dues possibilitats. Per a cada trajectòria possible, s’hi afegeix un bit d’informació.
La descripció dels sistemes urbans requereixen l’especificació de les
unitats funcionals, moltes de les quals són variables discretes (espècies), cada una en una proporció diferent del total.
Hi ha incertesa –i, per tant, informació– en la possibilitat que les proporcions de les diferents variables siguin diferents, a més a més de
l’organització de les diferents trajectòries.
Alguns autors han proposat models explicatius que tenen en l’energia
i més concretament en la potència energètica el fil conductor. De fet,
qualsevol treball realitzat, qualsevol intercanvi d’energia, impliquen
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El desenvolupament basat en un increment
del consum de sòl, materials i energia
és insostenible a la llarga.
A la imatge, planta de reciclatge de vidre a Mollet.

Dani Codina

un augment equivalent d’informació potencial (R. Margalef, 1991).
Howard T. Odum, a Ambiente, energía y sociedad, planteja que els
fenòmens de la biosfera, inclosos la natura i l’home, es poden mesurar i representar mitjançant trajectòries de potència que formen sistemes susceptibles de representació amb diagrames de fluxos d’energia.
Mesura els fluxos de potència econòmica, política i social com els fluxos del món físic i químic. Compara les magnituds dels processos utilitzant la kcal/m2C dia com a unitat. Les lleis energètiques bàsiques de
la conservació, la degradació, la selecció de la potència màxima, la
proporcionalitat del flux i les forces són aplicades als sistemes humans
(H. T. Odum, 1980).
En relació amb la informació, considera que les seves trajectòries, tot
i ser de poca energia, continuen sent fluxos d’energia, i es poden indicar en els diagrames energètics juntament amb les trajectòries de més
potència. Els petits fluxos energètics amb grans factors d’ampliació
tenen un valor proporcional a les energies que controlen.
Altres autors com Shannon (3) i Wiener mesuren la informació en
dos passos: primer, es mesura la complexitat d’allò que s’examina (el
missatge, el sistema, la configuració, l’associació d’espècies o l’associació de professions, etc.); segon, s’especifica la complexitat de la
combinació concreta, si es coneix.
En ecologia, es fan servir molt els estudis, introduïts per Margalef, del
contingut de la informació associat a la composició de les espècies. La
informació específica s’utilitza com un índex de la diversitat (H) (4).
La quantitat d’informació augmenta amb el nombre d’unitats contingudes en el sistema. Per mesurar el grau de concentració de la
informació, es pot dividir la informació calculada pel nombre d’unitats individuals implicades.
El segon pas en el procés d’indicar la quantitat d’informació útil consisteix a especificar les parts que són combinacions controlades i que
se sap que estan organitzades.
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“La complexitat dels sistemes urbans es pot analitzar, en part, fent ús del
concepte de diversitat. Els organismes vius, i sobretot l’ésser humà i les
seves organitzacions, són portadors d’informació”.

En els càlculs del contingut d’informació de les combinacions
d’espècies en els sistemes naturals, els valors poden superar els cinc
bits d’informació per individu a causa de les moltes combinacions
possibles. El nombre resultant, tot i que se’l denomina informació,
no indica si la complexitat està organitzada en una combinació útil
o si és una situació aleatòria no especificada. El contingut d’informació calculat com el logaritme de les combinacions indica la quantitat útil que es tindria si el sistema estigués organitzat formant un
missatge útil o indica la quantitat de confusió si no està organitzat
(Margalef, 1991).
Com diu el mateix Margalef, quan es proposen mesures de la informació per a un propòsit limitat i definit és més honrat i realista
emprar un nom de menys compromís com és la complexitat. En l’àmbit de l’ecosistema urbà, la complexitat seria una expressió del conjunt de variables discretes amb contingut significatiu d’informació, de

les seves abundàncies respectives i de les seves interaccions i de com
s’integren sobre el temps i l’espai.
La complexitat (la idea de complexitat s’associa fàcilment a la idea de
probabilitat) dels sistemes urbans pot analitzar-se, en part, fent ús del
concepte de diversitat. Els organismes vius, i sobretot l’home i les
seves organitzacions, són portadors d’informació i atresoren, de
manera dinàmica en el temps, característiques que ens indiquen el
grau d’acumulació d’informació i també de la capacitat per influir
significativament en el present i controlar el futur.
En els sistemes naturals, una espècie és una població que es manté
aïllada i separada per diferents mitjans; la separació d’espècies es
manté gràcies als diferents mecanismes que impedeixen l’encreuament
d’unes amb les altres i la barreja de gens, però el propòsit perseguit
amb aquesta multiplicitat d’espècies consisteix a dotar de la major
eficàcia possible el sistema amb l’especialització, la divisió del treball i
altres classes de circuits de regulació i control. Un sistema amb moltes
espècies i, per tant, amb més organització, té un nombre major de circuits concebuts per regular i estabilitzar la funció global del sistema.
De fet, la diversitat que es pot trobar en un sistema vindrà donada pel
nombre d’espècies diferents en relació amb el nombre d’individus de
cada una d’elles.
Les variables discretes en els sistemes urbans, les que fan el paper de
les espècies en els sistemes naturals, són essencialment atributs que
tenen els individus o les activitats que atresoren informació dinàmica
amb relacions multivariades (de competència, cooperació, complementarietat, etc.) amb d’altres. Aquest dinamisme en el posicionament respecte a altres individus i activitats és el que diferencia les
variables que s’interconnecten amb els artefactes carregats d’informació (llibres, revistes, etc.), però que són estàtics.
Els atributs són elements diferenciadors carregats d’informació que
condicionen les relacions i les trajectòries dels fluxos de matèria, energia i informació. Creen diverses xarxes on cada atribut proporciona
especialització, divisió de treball i altres circuits de regulació i control.
En els sistemes urbans és l’home qui proporciona part dels atributs, el
que atresora part de la informació diferent i que permet, partint de les
diferències, la multiplicació de circuits de regulació.
Un mateix home posseeix diferents atributs (titulació acadèmica, professió, edat, renda, etc.) amb els quals es relaciona amb altres atributs
que posseeixen altres persones, siguin de fet o jurídiques. Cercant un
En els sistemes urbans, els atributs dels
individus i les seves activitats atresoren
informació dinàmica.
Una imatge d’activitat urbana en una de les
zones més complexes de Barcelona.

Eva Guillamet
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Els gràfics representen la càrrega d’informació
continguda en un nucli de població d’una
ciutat difusa (esquerra) i en una àrea similar
d’una ciutat compacta.

símil geomètric, l’home seria un políedre on cada cara seria un atribut que connectaria i intercanviaria informació amb atributs d’altres
políedres.
L’home, però, crea organitzacions i activitats, econòmiques o no, amb
atributs diferents que desenvolupen activitats també especialitzades i
que fan possible la divisió del treball. Aquestes organitzacions cobren
en aquesta anàlisi un valor equivalent al que cobra qualsevol de les
variables discretes atribuïdes a l’home. De fet, la majoria té personalitat jurídica pròpia amb uns objectius que s’imposen, en les hores de
treball, als propòsits dels individus membres de l’organització.
En la situació actual, les sèries de dades que podrien caracteritzar els
individus (padró, cens, etc.) són molt parcials i no s’ajusten a les demandes d’informació necessàries per fer evident l’especialització, que és, en
definitiva, la base per diferenciar els portadors d’informació; en el padró,
per exemple, la variable titulació acadèmica, queda tallada en tècnics
superiors, quan és aquesta categoria desagregada la que permet caracteritzar l’especialització dels individus. Una persona dedica moltes hores
de la seva vida a adquirir nous codis que li permeten contactar amb d’altres de manera especial. Amb aquesta motxilla d’informació que tan
pacientment ha anat acumulant i que li ha permès diferenciar-se de tants
altres, un dentista és quelcom més que un metge, i un cirurgià del cor
també, però en el padró figuren tan sols com a metges. Un biòleg no es
diferencia d’un psicòleg, quan tots sabem que tots dos realitzaran determinats contactes amb altres portadors d’informació basant-se en els
codis que han adquirit en les seves disciplines acadèmiques.
El que sí que és més fàcil calcular, avui, és la complexitat de les persones jurídiques: activitats econòmiques (ni que siguin individuals),
institucions, equipaments i organitzacions no governamentals, que
radiquen en un territori determinat.
La majoria de ciutadans dediquen bona part del seu temps de vigília
a donar servei o suport a algunes de les persones jurídiques del siste-

ma urbà. És en elles que es desenvolupa la major part de les activitats
de transformació i són elles les que potencien i condicionen bona
part dels contactes en la ciutat. Per altra banda, el càlcul de la diversitat de persones jurídiques és una bona expressió de la informació
organitzada en el territori.
Per realitzar el càlcul de la complexitat H que té un territori urbà cal
establir, prèviament, un missatge codificat. En efecte, la diversitat H la
podríem calcular assignant, primer, a cada portador d’informació un
símbol (una icona). El conjunt d’icones dóna lloc a un missatge que
ens permet calcular la seva informació.
CIUTAT DIFUSA I CIUTAT COMPACTA
En el cas de la ciutat difusa (sobre aquestes línies, gràfic de l’esquerra),
s’intenta revelar la informació continguda en una urbanització que té
un conjunt de portadors d’informació molt petit, per exemple una
botiga de comestibles, un bar i un conjunt d’individus amb característiques molt similars. Si a cada símbol li assignéssim una lletra de
l’abecedari, la lectura del missatge sonaria així com: a, b, ccccc,
ddddd... La informació continguda en el missatge és molt reduïda,
molt simple. No passa igual en el missatge corresponent a una àrea
similar en la ciutat compacta (gràfic de la dreta); la seva lectura dóna
idea de la complexitat d’aquest missatge, que de fet representa la complexitat que atresora el mateix espai seleccionat. El missatge necessita
els diferents portadors d’informació i el nombre de cada un d’ells.
La diversitat que poden presentar algunes de les illes del centre complex d’algunes de les nostres ciutats és veritablement elevada. En una
sola illa hi poden haver tantes activitats com en una ciutat mitjaneta.
A l’illa de Barcelona situada entre els carrers Aribau, travessera de
Gràcia, Tuset i Moià, s’hi radiquen 572 activitats.
Després de la formulació del principi de Margalef anomenat així per K.
Matsuno l’any 1978, que postula que en els sistemes la part amb menys

“La majoria de ciutadans dedica bona part del seu temps de vigília a donar
servei o suport a algunes de les persones jurídiques del sistema urbà, que
són les protagonistes de la major part de les activitats de transformació”.
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informació, en relació amb la velocitat amb què augmenta o es produeix
entropia, alimenta la part que ja es caracteritzava per una densitat d’informació més gran, el principi de l’entropia no seria un factor d’uniformització de l’Univers, sinó al contrari: seria garantia de la seva diferenciació i de la seva progressiva organització (R. Margalef, 1995).
El manteniment i/o augment de la complexitat d’un espai ocupat per un
sistema es desenvolupa a costa de disminuir i simplificar altres espais. Hi
ha un flux net de materials, energia, i almenys informació, des de l’espai
menys madur (menys complex) fins a l’espai més madur (que té més
complexitat). En aquest cas, la complexitat (la informació organitzada)
seria la força i el flux estaria constituït pel trànsit de matèria, energia i
informació d’un ecosistema menys madur a un espai més complex. És el
que s’anomena explotació d’un espai sobre un altre. Això és així també
en els ecosistemes urbans, però amb un afegit diferencial, i és que l’home té la facultat d’actuar de manera intencionada i conscient.

Eva Guillamet

La diversitat que poden presentar algunes
illes del centre complex de les nostres ciutats
és veritablement elevada.
A la fotografia, façana d’un establiment
comercial a l’Eixample.

El poder d’explotació d’un espai sobre un altre, o simplement el
poder que atresora un espai, podria anar determinat per l’expressió P
= I . E, o potser millor P = f (I . E), on el poder seria una funció de la
informació organitzada en l’espai I i del seu consum d’energia E.
Entre dos espais que interactuen, on P1 < P2, sembla que el flux net
de materials i/o d’energia i/o d’informació anirà en la direcció de
mantenir o augmentar la complexitat de P1 i de simplificar o reduir
la complexitat de P2. Pot succeir també que el flux de materials o fins
i tot d’energia s’inverteixi, però en aquest cas s’ha d’emmarcar en el
paper que aquest flux té en l’augment o disminució de la complexitat
dels dos sistemes. Per exemple, l’aportació de materials residuals d’un
espai més madur a un altre de menys complex no deixa de ser un flux
de matèria que pot semblar invertit; no obstant això, aquest flux allibera un cert impacte a l’espai més complex i degrada l’espai més simplificat. El flux, per tant, s’ha d’entendre en el context de creació o
reducció d’estructura i organització.
Conèixer tot el contingut de I i la influència que els seus diferents
components tenen sobre els canvis en el temps i les dimensions
potencials que segueix el sistema, té el mateix significat que intentar
conèixer tota la informació en l’exemple del dimoni de Laplace, on es
posava de manifest la dificultat de concebre, fins i tot teòricament, la
determinació d’un conjunt de números que representessin, amb precisió infinita, el valor de les condicions inicials d’un sistema. Com
assenyala Wagensberg, la idea d’una informació infinita ens proporcionaria una trajectòria única per al sistema on no hi cap l’atzar, i en
el cas de l’ús d’abstraccions matemàtiques relacionades amb la probabilitat de successos, ens proporcionaria una família, limitada si es
vol, de trajectòries infinites on hi ha un marge per a l’atzar.
En conseqüència, una aproximació més operativa de P vindria donada per la substitució de I per H, de manera que poguéssim obtenir
una mesura de la complexitat del sistema. Tot i que la substitució
representa renunciar pràcticament a l’ordre funcional del sistema,
almenys ens permet aproximar-nos a una complexitat posicional o
arquitectural d’aquest. Potser seria més correcte encara que es corregissin els valors de cada un dels components de H en funció de la seva
capacitat d’influència sobre el futur.
La mesura de H, com diu Margalef, ens dóna una certa mesura del
barroquisme necessari perquè existeixi certa estabilitat en una comunitat d’espècies. En el nostre cas, els components de H se situen no
només en l’existència d’espècies diferents, sinó també, atès que estem
parlant d’un ecosistema urbà, en l’existència de categories d’informació que posseeixen els individus (titulació, professió, renda, etc.) i les
activitats i organitzacions significatives que ell crea i que d’una manera o altra influeixen en el futur.
Fa un temps sortia a les pàgines de La Vanguardia un article de Ricard
Bofill on es preguntava, entre altres qüestions, quines eren les ciutats
poderoses del món i que havia de fer Barcelona per situar-se en el rànquing de les ciutats capdavanteres del planeta. Postulava que per
començar a ser alguna cosa, en aquest concert de ciutats poderoses,
s’havia d’augmentar la població de Barcelona fins que assolís una quantitat propera als dotze milions. Aquest nombre permetria tenir la massa
crítica de consum de materials, d’energia, de sòl, etc., per aconseguir els
serveis que proporcionen prou poder en aquest concert de ciutats.
En el mateix article exposava que al mateix nivell de les ciutats poderoses s’hi trobaven centres universitaris de prestigi mundial com
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Si comparem la Barcelona actual amb la
dels anys cinquanta es comprèn que la
d’ara és més complexa, hi ha més activitats
i més diverses.
Al costat d’aquestes línies, una imatge de la
Rambla de Catalunya.

Harvard. Bofill només feia una constatació d’aquestes dues realitats
tan diferents, però no analitzava quin era el factor que proporcionava
el poder en un cas i en l’altre.
D’entrada, es pot entendre que el poder d’ambdós sistemes, el d’una
ciutat, posem per cas Los Angeles, i el d’un centre universitari, posem
per cas el de Harvard, se sustenta en dues estratègies diferents. En el
primer cas, el poder se sustentaria en la complexitat de l’estructura
d’intercanvis de béns i d’informació; en el segon cas, el seu poder es
basaria, fonamentalment, en la complexitat de la informació organitzada. En el primer cas, se segueix una estratègia lligada a la quantitat,
al consum d’ingents quantitats de sòl, d’energia i de materials, seguint
la màxima “The big is powerful”, i entenent que les unitats d’informació que entren en sistemes més grans gaudeixen d’avantatges (són sistemes complexos en el seu conjunt, no en les seves parts); en el segon
cas, l’estratègia és qualitativa, entenent que la seva complexitat informativa li confereix avantatge sobre altres sistemes amb una menor
complexitat informativa, atès que la informació no se suma, sinó que
es multiplica.
Aquestes dues estratègies, les podríem quantificar a través de l’equació P = I . E. En el cas de Los Angeles, el seu poder aniria lligat sobretot al valor de E i menys de I, i en el cas de Harvard, el valor de P tindria en el factor informació el valor més elevat.
Si per als ecosistemes això és així, aleshores se’ns obre un camí per
establir estratègies de planificació en els ecosistemes urbans, basades
en l’augment de la complexitat d’aquests i menys en el consum malbaratador de recursos.
En l’esquema gràfic de la unitat S-E es troba el segon aspecte que ens
diu si la ciutat ha emprès un procés cap a la sostenibilitat o no. Si el
primer aspecte tenia a veure amb la pressió que exercia la ciutat sobre
els sistemes de suport, el segon té a veure amb la complexitat dels sistemes urbans. La permanència de la ciutat en el temps està relacionada, necessàriament, amb el manteniment, com a mínim, de l’organització urbana. No tindria gaire sentit reduir la pressió sobre l’entorn a
costa de la desorganització del sistema urbà.
Com s’ha dit abans, tots els sistemes individuals i ecosistemes a la
natura tenen tendència a augmentar la seva complexitat en el temps.
En efecte, l’evolució de les espècies i la successió en els ecosistemes ens
mostren un camí d’organitzacions successives la tendència de les
quals és l’augment de la complexitat.
En els ecosistemes naturals, el procés evolutiu s’anomena successió, i es
comprova com va augmentant la complexitat d’aquests fins a aconseguir un cert control de les variables d’entorn. Un camp de conreu pot
servir-nos d’exemple, ja que aquest conté una quantitat de portadors
d’informació (espècies vives) reduïda; l’home s’encarrega de foragitar
la resta d’espècies que poden colonitzar o menjar-se els conreus plantats, mitjançant canonades, plaguicides, herbicides, etc. Ara bé, si el
pagès abandona el camp és molt probable que aquest sigui colonitzat
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primer per un estrat herbaci, després per un estrat arbustiu i posteriorment per un d’arbori, i que cada estrat vagi acompanyat d’una
munió d’organismes de tota mena. En el procés, la complexitat augmenta (en el mateix espai viuen més organismes diversos i en major
nombre) fins a un major nivell de maduració anomenat clímax.
Les ciutats també van fent-se més complexes (sempre que no faltin els
recursos per mantenir l’organització) en el temps. Si comparem la
Barcelona dels cinquanta amb l’actual, s’entén, almenys intuïtivament,
que la d’ara és més complexa que la de llavors, que hi ha més activitats
i més diverses. Proposo que aquesta tendència a l’augment de la complexitat sigui potenciada de manera intencionada incloent-la com a
criteri en els nous instruments de planificació, fent, alhora, que aquest
augment estigui acompanyat d’un consum de recursos cada vegada
menor. L’expressió E/H (on E és el consum d’energia primària per
mantenir un nivell de complexitat H) ha de fer-se cada cop més petita
perquè som capaços d’avançar per la via de l’eficiència. Hem d’augmentar H sense augmentar la E consumida o, millor, reduint-la.
Aquesta proposta la vaig incloure en l’estudi coordinat per l’ICT per
al Pacte Industrial, La ciutat digital, i que ha estat el treball de base per
a la proposta de transformació del Poble Nou conegut com a 22 @.
CÀLCUL DE LA DIVERSITAT A BARCELONA
En el plànol de la pàgina següent, que recull el càlcul de la diversitat
(H) en portadors d’informació (persones jurídiques) per illa, es posa
de manifest que l’àrea més complexa de Barcelona és l’Eixample i es
comprova, també, que les àrees de nova centralitat que han reeixit són
aquelles connectades amb l’Eixample, que ha estès els seus tentacles
cap a la plaça Cerdà, la Diagonal, el Port Vell, la Vila Olímpica, etc.
Per contra, les àrees allunyades del centre complex, com ara l’àrea de
la Vall d’Hebron, encara estan lluny de convertir-se en centre, és a dir,
encara tenen una diversitat disminuïda.
El Poblenou és, avui, una àrea menys diversa. Amb la nova proposta 22@
es busca augmentar significativament la barreja d’usos i funcions de
manera que convisquin les activitats productives, les activitats de recerca, les de formació, les tecnològiques, el comerç i els serveis en general i
la residència. La complexitat hauria d’augmentar, també, en els àmbits
institucionals, en els equipaments i en el conjunt de la societat civil.
Cada una de les activitats i l’espai públic haurien d’incorporar el valor
afegit de la informació: la @. La indústria la incorpora amb producció
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El plànol representa amb diferents
trames de color el càlcul de la diversitat
en portadors d’informació per illa.

neta des del seu disseny, la qual cosa, amb la tecnologia actual, permet
la compatibilitat de bona part de les activitats productives amb la
resta d’usos; la nova edificació, la residencial també, hauria d’incorporar mesures d’informació i coneixement per aconseguir les majors
cotes d’autosuficiència en energia i aigua, alhora que incorpora els
darrers avenços per facilitar el reciclatge dels materials i es converteix
en un node actiu de l’era de la informació.
Amb la ubicació de noves persones jurídiques al Poblenou, s’afegeix
informació estàtica i, cosa que és més important, s’afegeix coneixement: informació adquirida, amb la incorporació de noves persones,
d’aquí o de fora, amb saber científic i tècnic, amb know-how organitzatiu i de gestió, etc.
De la mateixa manera que en els edificis es tendeix a controlar variables
d’entorn –temperatura, lluminositat, humitat, soroll, seguretat i la resta
de funcions domèstiques–, l’espai públic hauria de ser dissenyat per
controlar també les variables d’entorn: la temperatura, la lluminositat,
la contaminació de qualsevol mena, la seguretat i la munió de funcions
que faciliten el contacte entre els diversos portadors d’informació, sense
exclusions, que és, en definitiva, la base de la vida ciutadana.
El control de les variables d’entorn és un dels indicadors sintètics de
l’augment de la complexitat en els ecosistemes, alhora que en els ecosistemes urbans és un indicador de la millora de la qualitat ambiental
i la qualitat de vida.

Les condicions exposades abans, juntament amb la inclusió d’instruments de caràcter legal, econòmic, organitzatiu, que inclou els processos de participació, i els instruments de caràcter informatiu i d’informació, han de fer del Poblenou una àrea d’atracció que sigui un
focus de centralitat, que afegeixi complexitat informativa al conjunt
de la ciutat.
Aquest procés d’augment de la complexitat de portadors d’informació
fa de Barcelona, aplicant el principi de Margalef, una ciutat que fa de la
informació la seva estratègia competitiva. La implementació de models
de gestió com el de residus, abans exposat, a la resta d’aspectes ciutadans consumidors de matèria i energia –la mobilitat, la construcció,
etc.– pot fer de Barcelona, a més a més, una ciutat més sostenible.

Notes
1 Flexibilitat: potencialitat de canvi d’una
variable encara no utilitzada.
2 Tots ells es troben en una publicació, redactada per l’autor i editada per la Fundació
Fòrum Ambiental, el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya i
l’Agència Europea de Medi Ambient.
3 Claude E. Shannon va crear l’any 1948 la
teoria de la informació. El problema d’aquesta
teoria és la seva incapacitat per abordar el
problema del significat.

4 H = –∑ni pi log2 pi . H és la diversitat i la
seva unitat és el bit d’informació/individu. Pi
és la probabilitat d’ocurrència. Indica el nombre de membres que compleixen una peculiaritat en el conjunt de membres de la comunitat.

LA CIUTAT DEL CONEIXEMENT LA REVOLUCIÓ DEL SEGLE XXI

