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Introducció

Al llarg de la història, les societats s’han anat transformant a partir dels dife-

rents canvis polítics, econòmics i culturals. En aquest mòdul s’analitzen els

aspectes que s’han de considerar per a entendre com s’organitza la població

i la seva distribució sobre el territori. Per a fer-ho es tindran en compte les

branques de la geografia que estudien la geografia de la població i els paisatges

urbans, és a dir, la geografia urbana.

En definitiva, el mòdul ens introdueix conceptes que són necessaris per a po-

der entendre les característiques de la distribució de la població sobre el terri-

tori. Els continguts que es desenvolupen en aquest mòdul són:

• Les tendències en geografia urbana

• La definició del concepte ciutat

• La caracterització del poblament: espai urbà i rural

• La presentació històrica del procés urbanitzador i la seva morfologia

• L’estructura interna de les ciutats

• Les xarxes i la jerarquia urbanes

• La gestió urbanística i el planejament territorial
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Objectius

Els objectius principals que s’han d’assolir són els següents:

1. Descriure els models de les característiques de la població i els models ge-

ogràfics per a entendre el creixement de les ciutats.

2. Identificar les causes i conseqüències de les migracions en relació al crei-

xement de les ciutats.

3. Reflexionar sobre la idea de ciutat com l’hàbitat humà més complex i his-

tòricament canviant.

4. Entendre el procés d’urbanització, i sobretot el procés de transformació de

la ciutat preindustrial a la ciutat contemporània.

5. Conèixer i valorar l’estructura urbana.

6. Identificar i comprendre la dimensió de la urbanització i la jerarquia ur-

banes.

7. Valorar les externalitats ambientals, socials i econòmiques creades en en-

torns urbans.

8. Presentar les eines d’ordenació del territori.



© FUOC • PID_00258909 7 Geografia urbana

1. Distribució de la població

El poblament és la manera en què la població ocupa el territori, i aquest ve

determinat pel ritme d’establiment de la població i per la reglamentació de la

planejament que va variant al llarg del temps. Tradicionalment, la distribució

de la població en el territori s’ha diferenciat entre espais urbans i espais rurals,

i les seves principals diferències són el tipus d’activitat econòmica i la distribu-

ció de poblament. Avui en dia, però, aquesta classificació ja no és tan clara, ja

que la nova estructura de l’activitat econòmica i la nova divisió internacional

del treball han fet urbanitzar els espais rurals i ruralitzar els espais urbans.

A la segona dècada del segle XXI es consolida un procés d’homogeneïtzació del

territori i, per tant, hi ha una tendència a la desaparició dels límits entre el

món rural i el món urbà. Tot i això, l’espai urbà comprèn els territoris on hi ha

les ciutats i on es concentren el nombre més elevat de població que hi habita i

que està ocupada en els sectors secundari i terciari. A l’interior de l’espai urbà

hi ha diferents espais, com el comercial i de negocis, el residencial, l’industrial

i el d’equipaments i serveis. En canvi, s’entén l’espai rural comprèn aquells

entorns on hi ha un poblament més baix i la població activa està ocupada en

el sector primari.

Està clar que el món és més urbà que mai. Es diu que el segle XXI és “el

segle de les ciutats”, i que a l’any 2050 dues terceres parts de la pobla-

ció viurà en ciutats. Aquesta dada contrasta amb les de l’any 1800. En

aquell moment, la població urbana representava el 2% de la població

mundial. A l’any 2010, la meitat dels habitants es concentren a les ciu-

tats. Així ho corrobora l’informe del Programa de Nacions Unides per

als Assentaments Humans d’aquest mateix any. Aquesta urbanització

no és homogènia per a totes les regions del món. Més del 70% de la po-

blació de Nord-Amèrica, Europa i Rússia és urbana. Els espais desèrtics

presenten un tipus de poblament urbà (Austràlia). I encara que Àsia i

Àfrica tenen una població urbana inferior a la mundial, tenen les taxes

de creixement més elevades.

Les ciutats han anat canviant des de les seves primeres formacions. La ciutat

de finals del segle XX i principis del XXI corresponen a una nova concepció

de la ciutat que està molt relacionada amb la globalització. La globalització

condiciona veritablement el desenvolupament de les ciutats, tant en la seva

dinàmica interna com en la seva relació amb les altres ciutats del món. En

aquest sentit, el fet més important de les últimes dècades ha estat el sorgiment

d’una xarxa d’aglomeracions molt grans i tres megalòpolis. El 1950, tan sols la
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ciutat de Nova York superava els 10 milions d’habitants, i l’any 2000 hi havia

19 aglomeracions amb més de 20 milions d’habitants (Population Reference

Bureau, 2017).

L’any 2015, les ciutats globals es relacionen més entre elles que amb el seu

entorn més proper, de manera que concentren tots els poders: polític, econò-

mic, financer, informacional i cultural. Aquestes megaciutats estan en compe-

tència permanent per atraure i conservar capacitats d’organització i poders:

aeroports, ports, nusos d’autopistes, plataformes informacionals, borses, seus

socials de les empreses, universitats, laboratoris de recerca o centres de creació

audiovisual. Els nous sistemes de transport i de comunicació, com també la

mecanització del sector agrari i la difusió de la indústria i els serveis per tot el

territori, han facilitat que les ciutats s’hagin connectat entre si i hagin format

regions urbanes àmplies.
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2. Geografia urbana i urbanisme

Des de les últimes dècades del segle XX s’ha produït una urbanització general

del món: l’espai urbanitzat cada cop és més gran i augmenta el nombre de

persones que hi viu. Hi ha canvis en la magnitud, en la forma i en les funcions

de les ciutats, aquests canvis van acompanyats de problemes, i per tant s’han

de buscar noves solucions en l’urbanisme i en la geografia�urbana.

L’Institut d’Estudis Catalans defineix l’urbanisme com la ciència, la tèc-

nica i l’art d’ordenar les ciutats i el territori. Té com a principal objectiu

la planificació de les ciutats, de l’entorn urbà i del territori. L’urbanisme

intervé per orientar, corregir i contradir les tendències espontànies de

les ciutats a través dels plans�d’urbanisme.

L’urbanisme té històricament un origen que se situa en el context de la ciutat

moderna del segle XIX. Les necessitats de control, ordenació i gestió de la ciutat

van lligades estretament a l’urbanisme higiènic davant les epidèmies com la

pesta o el còlera i a l’adaptació del centre de les ciutats a nous mitjans de

transport com el ferrocarril.

En l’origen de l’urbanisme també trobem les aportacions de George-Eugene

Haussmann a París i d’Ildefons�Cerdà a Barcelona. L’enginyer i urbanista Il-

defons Cerdà (1815-1876), al seu llibre Teoría general de la urbanización (1859),

va presentar una nova disciplina que tindria per objecte l’organització i regu-

lació dels edificis per al benestar de la població que habita a la ciutat i que va

derivar en la disciplina tal com la coneixem ara.

Figura 1. Ildefons Cerdà (1815-1876)
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«Heus aquí les raons filològiques que em van induir i van decidir a aportar la paraula
urbanització, no només per indicar qualsevol acte que tendeixi a agrupar l’edificació i a
regularitzar el seu funcionament en el grup ja format, sinó també el conjunt de principis,
doctrines i regles que s’han d’aplicar, perquè l’edificació i el seu agrupament, lluny de
comprimir, desvirtuar i corrompre les facultats físiques, morals i intel·lectuals d’home
social, serveixin tant per fomentar el seu desenvolupament i vigor com per augmentar el
benestar individual, la suma dels quals forma la felicitat pública.»

Teoría general de la urbanización (1867, pàg. 30)

D’altra banda, la geografia� urbana és la part de la geografia que estudia

l’estructura i les funcions de la ciutat. Entre els diferents temes que es treba-

llen des d’aquesta branca de la geografia, hi ha el desenvolupament del procés

d’urbanització, la relació entre ciutats i l’establiment de jerarquies entre elles

(per exemple, la teoria dels llocs centrals de Walter Christaller), l’estructura

urbana, les pautes espacials i funcionals que hi ha dins la ciutat, així com el

medi ambient urbà.

En conjunt es pot dir que l’urbanisme com la geografia�urbana són

dues ciències diferents però complementàries.

2.1. Tendències en geografia urbana

L’espai�urbà no és una temàtica específica de la geografia. Es tracta d’un tema

d’estudi interdisciplinari on cadascuna de les ciències socials, com la història,

l’economia, la sociologia o la geografia estan interessades a explicar i entendre

com és l’espai físic i l’espai social de la ciutat; com s’ha format, com ha evolu-

cionat, com s’ha planificat i ordenat.

Cada ciència aporta el seu punt de vista des de diferents paradigmes, estudia

fenòmens i elements diferents i utilitza també conceptes explicatius diferents.

Els primers estudis de geografia urbana daten del final del segle XIX i del prin-

cipi del segle XX. Sobretot destaquen les aportacions de l’escola alemanya i de

l’escola francesa, que analitzaven la relació entre la ciutat i el medi. La temàtica

principal és esbrinar quina ha estat la influència de la localització geogràfica

per a explicar el naixement i la posterior evolució d’una ciutat. Entre els dife-

rents autors que van estudiar el tema, destaca la figura de Raoul�Blanchard,

deixeble de Paul Vidal de la Blache, que l’any 1912 va publicar Grenoble, étude

de géographie urbaine, una monografia urbana presenta la ciutat des d’un punt

de vista diferent al que s’havia fet fins aleshores. Fins al moment, la ciutat era

una excusa per a explicar els processos sociològics, i serà a partir d’aquí que,

a les monografies urbanes, la ciutat comença a esdevenir tema d’anàlisi per si

mateixa. Des d’aquest nou enfocament cada ciutat es considera única i irrepe-

tible. Posteriorment, Blanchard, l’any 1922 publica a la revista La vie urbaine

l’article «Une méthode de geographie urbaine», on l’autor crea un model me-

todològic d’estudi urbà. Segons aquest model, d’entrada cal descriure exten-

sament la situació geogràfica de la ciutat i discutir sobre els seus avantatges i
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els seus inconvenients. A continuació es fa un relat cronològic on es descriuen

els esdeveniments històrics que passen a la ciutat. La tercera i última part és la

descripció de la ciutat actual, de les seves funcions i del seu aspecte.

Figura 2. Grenoble, étude de géographie urbaine, Raoul Blanchard (1877-1965)

En el mateix període, el geògraf anarquista Elisée�Réclus denuncia des d’una

perspectiva crítica i social les desigualtats i la pobresa de les ciutats que resulta

de l’especulació i de l’explotació. L’obra L’homme et la Terre (1905-1908) és el

primer assaig de geografia social i urbana. Com es pot veure, doncs, hi ha

diversos punts de vista i maneres d’estudiar la ciutat, amb diferents graus de

compromís amb la realitat social.

Els anys quaranta i cinquanta del segle XX, proliferen les crítiques a

l’enfocament ideogràfic de la geografia urbana. El model d’anàlisi de la realitat

havia arribat a la maduresa i no permetia avançar en la interpretació de les

transformacions i els canvis cada cop més ràpids. En un món que funciona

cada vegada amb més interdependència, ja no era possible mantenir aquells

monografies on la ciutat es considera un tot únic i irrepetible. A partir d’aquest

moment canvien els mètodes d’anàlisi i els enfocaments teòrics.

La geografia teorètica quantitativa descriu la realitat urbana en base a la mo-

delització matemàtica i gràfica. Els models permeten l’aplicació a la planifi-

cació urbana. Cal destacar l’obra de Walter�Christaller Die zentralen Orte in

Süddeutschland (1933), dedicada a l’estudi de la localització i la distribució de

les ciutats.

L’escola crítica també aplica els conceptes del materialisme històric a l’anàlisi

dels processos i mecanismes que configuren la ciutat i el seu canvi i evolu-

ció. La ciutat s’entén com un producte social i alhora com un component
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de l’organització social i global. També és el resultat històric construït i trans-

format per les societats que hi han viscut al llarg de la història. En cada fa-

se de la història les societats hereten un patrimoni urbà que es transforma i

s’adapta a les necessitats i objectius socials que s’estableixen a cada moment.

Al llarg d’aquest procés de transformació, les societats destrueixen patrimoni

i en construeixen de nou. L’any 1963, Arthur�Korn, a La historia construye

la ciudad (1963) posa els fonaments per a una anàlisi marxista de la ciutat.

Posteriorment, el sociòleg Manuel�Castells a La question urbaine (1972) i Da-

vid�Harvey a Social Justice in the city (1973) donen l’impuls definitiu a l’escola

crítica. A partir d’aquí, sorgeixen nous treballs que reflexionen sobre la renda

o els preus del sòl com a mecanismes de diferenciació social i funcional de la

ciutat, que tenen com a eix principal l’anàlisi dels agents socials, econòmics

i polítics que construeixen la ciutat.

Jordi Borja, Francesc Roca o Carme Massana, en el context català, i les revistes

Herodote o Éspace Géographique contribueixen a la difusió d’aquest enfocament.

Les noves geografies donen més importància a l’estudi de la percepció urbana,

cultural, humanista o, des de la geografia del gènere, fan anàlisis parcials de

la ciutat.

2.2. La geografia urbana i les noves tendències

A nivell mundial, la ciutat està patint unes transformacions que fan difícil la

lectura a partir de les pautes i de les metodologies amb què fins ara s’havien

fet les interpretacions. La ciutat actual és molt més complexa que l’anterior,

tant per la grandària, com per la densitat, la diversitat de la seva població i el

poder i els serveis que concentra.

Entre les diferències que s’han de tenir en compte hi ha:

• Canvis�en�les�relacions�entre�ciutats. En l’última dècada hi ha una re-

composició de la jerarquia urbana i de la xarxa mundial de ciutats. Ara,

tant es pot fer referència a les ciutats�globals com Nova York, Londres o

Tòquio; com de les ciutats-regió o de megalòpolis, entre d’altres. Desa-

pareixen les ciutats del Primer i del Tercer Món, i àrees senceres de ciutats

com São Paulo, Ciutat de Mèxic o Nova Delhi estan totalment integrades

a les xarxes de ciutats mundials.

• Desapareixen�gradualment�les�diferències�entre�el�camp�i�ciutat, entre

món�rural�i�món�urbà. Ja no es pot parlar d’espais rurals i d’espais urbans

com si s’analitzessin dos contextos diferents. La ciutat ha traspassat els

seus límits municipals i la ciutat real i la ciutat administrativa ja no es

corresponen. No està clar on comença i on s’acaba la ciutat. S’encunyen

nous conceptes com ciutat�difusa o ciutat�dispersa que com diu el geògraf

Oriol Nel·lo serveix per a explicar que la ciutat d’avui és una ciutat sense

límits.
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• Sorgeixen noves creacions�urbanes al marge de totes les ciutats existents.

Aquestes ciutats, que compleixen les mateixes funcions que les ciutats tra-

dicionals, són, per exemple, les edge cities americanes que creixen al costat

de l’autopista o dels nusos de comunicació, o les ciutats privades pensades

per a determinades minories, com per exemple la gent jubilada.

• També hi ha, a principis del segle XXI, les ciutats�virtuals, que fan referèn-

cia a les ciutats sense territori i que tan sols trobem presents a la xarxa que

destaquen el filòsof Javier Echevarría i el sociòleg Manuel Castells. I les

ciutats�digitals o intel·ligents fan referència a aquelles ciutats que estan

dotades de mecanismes basats en les TIC amb la finalitat de millorar la ges-

tió dels serveis de la ciutat així com la qualitat de vida dels seus habitants.

Per a poder donar resposta a totes aquestes noves formes urbanes i els seus

problemes, cal elaborar nous conceptes i metodologies on es relacionin les

diferents disciplines de les ciències socials.
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3. Què entenem per ciutat?

Si diferenciar entre l’espai urbà i rural no és fàcil, tampoc és possible fer una

definició de ciutat que serveixi per a qualsevol escala territorial. La localitat

de Pont de Suert, que és la capital de la comarca catalana de l’Alta Ribargorça,

és una ciutat? I si Pont de Suert es compara amb Chicago, continua essent una

ciutat? A pesar d’aquestes dificultats, la ciutat es pot definir com un assenta-

ment humà de construcció estable, les dimensions del qual depenen de diver-

sos factors. Es pot dir que l’espai terrestre es divideix en àrees urbanes o ciutats

i àrees rurals o pobles. Aquestes àrees es defineixen per una sèrie de variables

com la densitat de població, l’activitat econòmica dominant i la influència

que l’espai habitat exerceix sobre el territori circumdant.

Per a definir les ciutats, podem utilitzar criteris quantitatius o qualita-

tius. Els criteris�quantitatius són els més utilitzats per l’administració

pública dels diferents països.

Entre els criteris quantitatius hi ha:

1) La dimensió o la grandària de la població. Aquest és el valor mínim per

sota del qual una aglomeració humana no entra en la categoria de ciutat. Però

les distincions basades en criteris quantitatius no són sempre fàcils d’aplicar,

perquè canvien segons els països. Així, a Espanya, seguint els criteris de clas-

sificació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els municipis amb menys

de 2.000 habitants són municipis rurals, i els que superen els 10.000 habitants

són municipis urbans. Els municipis que oscil·len entre 2.000 i 10.000 habitants

s’anomenen semiurbans o rurals, en funció del percentatge de població ocupa-

da en el sector primari. En cas que menys de la quarta part de la població activa

treballi en aquest sector, són municipis semiurbans, però en cas que la població

activa en el sector primari sigui superior a la quarta part, aquests municipis

s’anomenen rurals.

Nota

Aquests paràmetres no són els mateixos per a tots els països. A l’Argentina, a Portugal i a
França es considera ciutat quan l’aglomeració de població és de més de 2.000 habitants.
En el cas dels Estats Units d’Amèrica i Tailàndia es tracta de 2.500 habitants. Bèlgica
i Àustria consideren que el mínim ha de ser de 5.000. A Suïssa, la xifra és 10.000, als
Països Baixos, 20.000, i finalment, 30.000 al Japó. Per tant, no hi ha homogeneïtat per
a identificar el nombre mínim.

2) La densitat�de�població, és a dir, la concentració d’habitatges i la continu-

ïtat de la superfície urbanitzada. Una característica de la ciutat és la concen-

tració de la població, dels habitatges i del lloc de treball, però tot i que els edi-

ficis del centre de les ciutats responen al model, hi ha alguns barris residenci-
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als formats per cases unifamiliars i situats de manera discontínua i aïllada. A

més, alguns nuclis rurals presenten habitatges concentrats i densos. Per tant,

es tracta d’un criteri poc decisiu.

3) Un altre criteri és l’activitat�professional de la població. Una ciutat pot

ser, doncs, una comunitat de magnitud considerable i d’elevada densitat de

població que, a més, allotja una gran varietat de treballadors especialitzats,

no agrícoles. És a dir, la ciutat es defineix per les activitats diversificades dels

habitants, ocupats en l’administració, el transport, el comerç, la indústria o

serveis molt diversos.

D’altra banda, els criteris�qualitatius per a la definició del concepte ciutat

es basen en les aportacions que han fet les diverses disciplines de les ciències

socials. Per exemple:

• La diversitat de la composició�cultural o ètnica, o la diferenciació�so-

cial, econòmica i professional dels habitants davant l’homogeneïtat més

gran dels nuclis rurals. Aquesta diversitat genera conflictes, i la resolució

d’aquests genera canvis a la ciutat. També es genera un sentit de la so-

lidaritat per a resoldre problemes comuns per millorar-los. La resolució

de molts problemes requereix un esforç de la comunitat per a obtenir un

consens social.

• La mobilitat�social i econòmica, és a dir, la possibilitat de promoció per

a aconseguir una ocupació més qualificada o un canvi en la tipologia so-

cial, i també la mobilitat diària dels habitants de la ciutat entre el lloc de

treball i la residència urbana. Tenint en compte aquests criteris, un nucli

de població s’entén com una ciutat segons les circumstàncies de cada país

i de la seva gent.

• El ritme�de�vida, les diferents formes de gestionar el temps entre les ciutats

i els pobles. A les ciutats és més accelerat, hi ha alguna cosa a fer a cada

moment: la feina, el menjar, el descans, el viatge o el son estan pautats al

minut. Els ciutadans estan sotmesos a horaris molt rígids condicionats per

l’activitat econòmica, per exemple els horaris de les botigues.
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4. Dimensió mundial de la població urbana durant el
segle XXI

El 54,4% de la població mundial viu a les ciutats (ONU, 2017). Per a l’any 2050,

les Nacions Unides estimen que la població urbana haurà crescut aproximada-

ment un 70% i que aquest creixement serà continu. Això anirà en detriment

de la població que viurà en entorns rurals. La figura que hi ha a continuació

mostra el creixement de la població urbana i rural des de 1950 fins al 2050.

S’observa que el creixement urbà augmenta aproximadament una mitjana del

20% de població cada 10 anys de manera continuada, tot i que la projecció

indica una tendència moderada per a les darreres dècades. En canvi, no passa

el mateix amb la població rural, que augmenta una mitjana del 5% fins l’any

2010 per a arribar a un estancament i una disminució per als darreres períodes.

Figura 3. Evolució del nombre de població que viu a les ciutats i al camp
(1950-2050)

Font. Nacions Unides. Department of Economic and Social Affairs, Population division (2014).

El creixement de la població urbana i la disminució de la població rural és el

resultat de diversos factors entre els quals destaquen:

• La�migració�d’àrees�rurals�a�àrees�urbanes. La migració respon a dife-

rents motius, però la més representativa és la que fa referència a les desi-

gualtats econòmiques. Les ciutats per definició són centres de creixement

econòmic, i que en determinats països mentre que les oportunitats o el

treball agrícola en alguns països són estranys.

• L’augment� demogràfic de les poblacions urbanes està relacionat amb

l’elevat nombre de naixement de la població immigrant.
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• La transformació�d’assentaments�rurals�en�ciutats.

La combinació d’aquests tres factors és diferent per cada regió, per aquest mo-

tiu les figures que hi ha a continuació van canviant.

El ritme de creixement urbà varia segons si el considerem a curt o a llarg

termini. A curt�termini, el ritme de creixement vindrà donat tant per

un fort creixement natural de la població de les ciutats com per un èxo-

de rural important provocat per la progressiva substitució d’activitats

primàries per indústries de transformació i serveis. A llarg�termini, el

creixement demogràfic urbà anirà minvant a causa de la disminució

universal de la fecunditat i la desacceleració de la mateixa urbanització.

Les ciutats han tingut un paper crucial en la reducció de la fecunditat i

han contribuït a frenar el creixement de la població mundial.

La distribució de la població no és la mateixa a tot arreu. Mentre que hi ha

regions on hi ha molta concentració de ciutats, i per tant hi ha una elevada

densitat de població, hi ha regions en què això no és així. Per això cal poder

respondre preguntes com: per quin motiu es localitzen aquí, les ciutats? Quina

distribució tenen? Quina mida? Les figures que hi ha a continuació ens expli-

quen que hi ha diferents patrons de població�urbana al conjunt del món.

Nota

Segons el Population Reference Bureau, l’any 2017 el 54% de la població mundial es con-
centra en àrees urbanes, i, per nivell de desenvolupament, els valors oscil·len del 78% als
països més desenvolupats al 32% als països menys desenvolupats. Si analitzem per països,
s’identifiquen dos grans grups: els països que formen part d’Europa, Amèrica del Nord i
Llatinoamèrica tenen aproximadament un 75% de la població vivint en àrees urbanes.
I els països que formen part d’Àfrica i d’Àsia tenen una mitjana del 45% de la població
vivint en àrees urbanes.

Com podem explicar aquests patrons d’urbanització? El creixement i la distri-

bució de la població urbana desiguals s’expliquen per les diferències econòmi-

ques, socials i culturals dels diferents països. També s’ha de tenir en compte

que el criteri per a calcular el nivell d’urbanització varia de país a país. Hi ha

una forta correlació entre el nivell d’urbanització i el nivell de desenvolupa-

ment econòmic (IDH), són dos processos estretament vinculats. En una pri-

mera aproximació a l’anàlisi del procés d’urbanització hem de distingir entre

el nivell d’industrialització dels països.

Les tendències més recents del creixement urbà mostren uns percentatges de

població urbana molt elevats que doblen el conjunt dels països en vies de

desenvolupament i tripliquen els dels països amb un menor nivell de desen-

volupament. És el resultat d’un augment de la població urbana que arrenca

a l’inici de la Revolució Industrial i que ha anat acompanyat d’un procés de

desenvolupament econòmic. Per això, al costat de la vertiginosa dinàmica re-

gistrada al Tercer Món, hi ha un procés d’alentiment de la urbanització i una

certa tendència a la reanimació de les àrees rurals en països amb més desen-
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volupament, com Estats Units o Austràlia. De fet, l’informe de les Nacions

Unides sobre la urbanització (World Urbanization Prospects) assenyala que,

per al 2030, gairebé la totalitat del creixement mundial es produirà als països

en vies de desenvolupament. El 80% de la població mundial viu en aquests

països, i per tant seran les regions que més creixeran.

Figura 4. Percentatge de urbà i aglomeracions urbanes (1970)

Font: Nacions Unides, Departament d’Economia i Afers socials, Divisió de Població (2014). Enllaç del mapa: https://esa.un.org/
unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/1970_City_Urban_high.png

Figura 5. Percentatge de urbà i aglomeracions urbanes (2014)

Font: Nacions Unides, Departament d’Economia i Afers socials, Divisió de Població (2014). Enllaç del mapa: https://esa.un.org/
unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/2014_City_Urban_high.png

http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/1970_City_Urban_high.png
http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/1970_City_Urban_high.png
http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/2014_City_Urban_high.png
http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/2014_City_Urban_high.png
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Figura 6. Percentatge de urbà i aglomeracions urbanes (2030)

Font: Nacions Unides, Departament d’Economia i Afers socials, Divisió de Població (2014). Enllaç del mapa: https://esa.un.org/
unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/2030_City_Urban_high.png

Fer recomptes sobre les dimensions de la urbanització mundial presenta pro-

blemes�de�mesura�estadística, ja que sovint les dades no coincideixen. No

és fàcil saber quanta gent viu a la ciutat de París, a São Paulo o a Al-Riyad.

Aquesta és una qüestió que no és merament acadèmica. La resposta serveix

per a prendre decisions de planificació urbanística o de política econòmica.

Aquesta dificultat es deu al fet que, avui més que mai, la ciutat no té un límit

real i del tot definible en el territori. Per a solucionar-ho, les administracions i

els experts recorren a aproximacions basades en les delimitacions administra-

tives. Però arribats a aquest punt, hi ha de nou contradiccions perquè aquestes

delimitacions són complexes, i varien d’una regió a una altra, d’un país a un

altre.

La població urbana es distribueix en ciutats de dimensions molt variables. Per

a l’any 1995, el 36,5% de la població urbana vivia en ciutats de més d’un mi-

lió d’habitants. Aquest fet es tradueix en la tendència de la població a con-

centrar-se en ciutats de grans dimensions. Entre elles destaquen les megaciu-

tats. Les Nacions Unides va utilitzar aquest concepte per primera vegada l’any

1970 per a designar a les aglomeracions urbanes de 8 milions o més habitants.

Posteriorment, l’any 1990, el llindar va pujar fins als 10 milions d’habitants.

El fenomen de les megaciutats es va iniciar als anys 70 del segle XX als països

avançats però ara és especialment intens als països en desenvolupament. Al

principi del segle XX, Londres tenia més de 5 milions d’habitants; l’any 1950

hi havia dues ciutats occidentals que superaven els deu milions d’habitants

(Nova York i Londres); l’any 2000 n’hi havia 19, i les Nacions Unides preve-

uen que a principis del segle XXI continuaran creixent. Però si mirem el llis-

http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/2030_City_Urban_high.png
http://esa.un.org/unpd/wup/Maps/CityDistribution/CityPopulation/2030_City_Urban_high.png
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tat, la majoria de les ciutats es concentraran en regions asiàtiques, i només 6

d’aquestes pertanyeran a països desenvolupats: Los Angeles, Nova York, Mos-

cou, Osaka, París i Tokio.

Taula 1. Les grans aglomeracions urbanes del Planeta amb més de 10 milions d’habitants

1950 1975 2001 2015

Nova York (12,3) Tòquio (19,8)
Nova York (15,9)
Shanghai (11,4)
Ciutat Mèxic (10,7)
São Paulo (10,3)

Tòquio (26,5)
São Paulo (18,3)
Ciutat Mèxic (18,3)
Nova York (16,8)
Mumbai (16,5)
Los Angeles (13,3)
Calcuta (13,3)
Dhaka (13,2)
Delhi (13,0)
Shanghai (12,8)
Buenos Aires (12,1)
Jakarta (11,4)
Osaka (11,0)
Pequín (10,8)
Rio Janeiro (10,8)
Karachi (10,4)
Metro Manila (10,1)

Tòquio (27,2)
Dhaka (22,8)
Mumbai (22,6)
São Paulo (21,2)
Delhi (20,9)
Ciutat Mèxic (20,4)
Nova York (17,9)
Jakarta (17,3)
Calcuta (16,7)
Karachi (16,2)
Lagos (16,0)
Los Angeles (14,5)
Shanghai (13,6)
Buenos Aires (13,2)
Metro Manila (12,6)
Pequín (11,7)
Rio Janeiro (11,5)
Istambul (11,4)
Osaka (11,0)
Tianjin (10,3)

Font: Nacions Unides

Les megaciutats són un fenomen inèdit en la història que ha susci-

tat opinions contradictòries, per exemple, que unes concentracions tan

denses de població difícilment poden assegurar el benestar humà. Tot i

que en els últims anys ha disminuït la seva intensitat.

Per a fer tots aquests recomptes sobre les ciutats cal tenir en compte que

les classificacions han anat canviant amb el temps. Per exemple, el 1970 el

Banc Mundial considerava que la dimensió mitjana de les ciutats era d’entre

250.000 i 500.000 habitants, i ara oscil·la entre 500.000 i 1 milió. L’any 2000,

les Nacions Unides consideraven que les ciutats petites eren les que tenien

menys d’un milió d’habitants. El creixement de les ciutats ha fet que concep-

tes com petit, mitjà i gran fossin termes relatius i que s’han anat modificant.

Ara bé, a pesar de la dificultat dels recomptes estadístics, sí que és clar que la

urbanització mundial contemporània és un procés que s’ha accelerat extraor-

dinàriament en els darrers dos segles i que està molt lligat als canvis introduïts

per la industrialització.
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4.1. El futur del creixement urbà

Encara que ho pugui semblar a causa de les incerteses a l’hora de quantificar a

la població, el creixement urbà no és un fenomen incontrolat, sinó és possible

fer-ne previsions tenint en compte les tendències de l’economia, la demografia

i les migracions. A grans trets, es pot afirmar que per al primer quart del segle

XXI:

• L’increment demogràfic previst es concentrarà en àrees urbanes;

• La immensa majoria d’aquest creixement serà absorbit per les àrees urba-

nes de les regions menys desenvolupades, que segons les Nacions Unides

veuran augmentar la seva població urbana de 1.900 milions l’any 2000 a

3.900 milions l’any 2030. La població urbana de les regions més desenvo-

lupades augmentarà molt lentament i passarà a ser de 900 milions l’any

2000 a 1000 milions l’any 2030.

• El creixement serà especialment ràpid en les àrees menys desenvolupades.

En canvi, la població rural d’aquestes regions augmentarà molt lentament.

Les previsions apunten una reducció de la població rural entre els anys

2000 i 2030.

4.2. Els factors que incideixen en el poblament

Els factors que incideixen en la distribució de la població en el territori són

diversos, i existeixen des de temps pretèrits. Com s’ha dit en el punt anterior,

la primera constatació que es pot fer és que la gran majoria de la població

mundial es troba concentrada en determinades regions del planeta que ofe-

reixen unes condicions naturals en general més favorables per a la vida huma-

na. L’anàlisi de la distribució de la població al món mostra uns focus de grans

concentracions demogràfiques a l’est i al sud d’Àsia, a l’Europa occidental, o

al nord-est dels Estats Units. El mediambient, doncs, i també les accions an-

tròpiques, són condicionants de primer ordre. Entre els factors territorials més

importants hi ha els següents:

1)�Factors�geogràfics:

a) El relleu muntanyós d’un país, és a dir, amb altituds mitjanes per damunt

dels 500 m, presenta pendents abruptes, és un fre per a la urbanització gene-

ralitzada de determinades àrees del territori. Així, el marc físic, característiques

com el relleu o la disponibilitat de terres fèrtils, influeixen en l’assentament

humà.
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Figura 7. Cara nord de l’Everest, el cim més alt d’Àsia i de tot el món

Font: Wikipedia commons (2017)

b) La duresa del clima (especialment extrem a les zones de muntanya o a les

zones desèrtiques i polars) és un altre element que explica la concentració de

la població a les valls de les planes, al litoral, i a les latituds temperades. En

conjunt, es pot dir que la població mundial tendeix a disminuir a mesura que

s’allunya dels espais litorals. Observant un mapa a escala mundial, s’observa

que la majoria de la població viu relativament a prop del mar.

Aquesta distribució desigual genera espais�buits. A grans trets, s’identifiquen

tres tipus d’espais buits:

• El conjunt de les terres�fredes de tots dos hemisferis (sobretot les regions

àrtica i antàrtica), que suposen el 20% de les terres emergides. En canvi,

tan sols contenen un 0,2% de la població.

• Els deserts�càlids (com el Sàhara, l’Àsia Central o gran part d’Austràlia)

constitueixen el 12 % de les terres emergides, però només acullen un 1%

de la població mundial.

• Els boscos�tropicals i equatorials (com l’Amazònia, les regions d’Àfrica

central, parts d’Indonèsia i de Nova Guinea, entre altres). En aquestes àrees

geogràfiques la presència humana és lleugerament més elevada que en els

les terres fredes i els deserts càlids. Cal dir que aquestes regions són les que

previsiblement registraran una major pressió demogràfica en les properes

dècades, cosa que demana una atenció especial per a preservar uns medis

naturals molt fràgils.
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2)�Fets�històrics: els pobladors que hi hagué abans de l’era cristiana eren bà-

sicament agricultors, ramaders i comerciants que ocupaven principalment les

planes interiors i les àrees del litoral per a establir grups més o menys estruc-

turats. Un exemple és el conjunt de pobles dels ibers localitzats, almenys des

del segle VI aC, a la costa oriental de la península Ibèrica.

Figura 8. La península ibèrica a l’any 300 aC.

Font: Wikipedia Commons (2017)

L’establiment de diferents imperis ha estructurat històricament el territori.

L’empremta de l’època romana va fer possible l’aparició de les ciutats, que do-

naven als assentaments una forma funcional i especialitzada. En el cas català,

Emporion i Tarraco en són exemples destacats.

3)�Factors�econòmics�i�polítics: l’activitat econòmica, preindustrial o indus-

trial, comporta un augment de població i les necessitats d’aquesta població

fixen unes rutes comercials de primer ordre. A escala catalana, la població s’ha

concentrat al llarg del segle XX al voltant de Barcelona per raons econòmiques

(les instal·lacions industrials es concentren a la depressió prelitoral, al Vallès i

al Baix Llobregat) i polítiques (la planificació centralitzada d’infraestructures

ha reforçat la centralitat de Barcelona).
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5. Transformació urbana

El procés�d’urbanització modern és un fenomen relacionat amb les diferents

fases de l’expansió del sistema capitalista, del qual es poden distingir tres grans

etapes que estan en relació directa amb el procés d’industrialització:

1) Una etapa�preindustrial, on es podia distingir clarament l’espai urbà del

rural.

2) Una segona etapa, on la ciutat ja forma part de la dinàmica

d’industrialització�massiva.

3) La tercera etapa, inserida en un procés de globalització on la ciutat passa

a ser global.

La ciutat existeix des de l’Antiguitat i té els seus orígens a Mesopotàmia i a

Egipte, però entre les antigues ciutats i les grans urbs actuals hi ha moltes

diferències. No tan sols en l’extensió, el nombre d’habitants o l’organització

política, sinó en la manera com s’interrelacionen les persones i en com s’ha

creat la xarxa que estructura tota l’organització del territori.

Durant segles, la majoria de la població vivia al camp, ja que les activitats

econòmiques principals estaven relacionades amb l’agricultura i la ramaderia.

Durant el segle XVIII van aparèixer avenços tecnològics que van ser l’origen

de la Revolució Industrial. Hi va haver millores en la maquinària agrícola,

de manera que es va augmentar la producció agrícola. No va ser fins al segle

XIX que el creixement de les ciutats va començar a prendre força. Els nous

avenços tecnològics van fer possible una millora de les comunicacions i de la

concentració de la població, i també de les activitats econòmiques a les ciutats.

Aquesta nova organització social va repercutir de manera decisiva en el procés

d’urbanització (fenomen pel qual les ciutats creixen d’una manera accelerada

en nombre de població i superfície i les formes de vida característiques de les

ciutats es fan extensives a grans àrees), ja que la industrialització es recolzava

en la concentració humana de les ciutats, convertides en centres de producció

i consum. El creixement de les ciutats de tot el món es va accelerar al llarg

del segle XX.
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5.1. Primera revolució urbana: la ciutat preindustrial

Les primeres ciutats van sorgir fa entre 11.000 i 5.000 anys. Aquestes prime-

res concentracions se situen al voltant d’espais agrícoles, ramaders i on es co-

mencen a construir complexos sistemes de reg. Un dels principals factors de

la primera�revolució�urbana està directament relacionat amb els avenços en

l’agricultura.

El�procés�de�formació�històrica�de�la�ciutat

1)�Les�aportacions�urbanístiques�des�de�l’Edat�Antiga. La ciutat és, per des-

comptat, un producte històric. Les primeres ciutats van aparèixer com a resul-

tat dels canvis que va introduir la revolució�neolítica. Des dels primers mo-

ments, la ciutat fou un centre d’emmagatzematge, intercanvi i redistribució.

El nom Mesopotàmia prové del grec i significa “entre rius”, i és l’antiga deno-

minació de la regió situada entre els rius Èufrates i Tigris. Mesopotàmia, alho-

ra, forma de la regió històrica del Pròxim Orient anomenada Creixent Fèrtil.

Les valls dels rius Tigris i Èufrates (conjuntament amb el Nil) són el bressol de

les ciutats més antigues del món.

Figura 9. La civilització sumèria al 3000 aC.

Font: Wikipedia Commons (2017)

El procés urbanitzador va conèixer una època de gran expansió durant

l’Antiguitat Clàssica, sota l’impuls dels grecs i els romans.
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a)�La�ciutat�grega. Fins el segle V aC, la ciutat grega es va caracteritzar per la

manca d’ordre regular i geomètric en la seva organització. L’articulada compe-

netració�d’espais�i�volums que seguia la disposició dels temples a l’Acròpoli,

situada al cim d’un turó, es contraposava amb el conglomerat�desordenat�de

cases que formava la ciutat que s’estenia als seus peus.

Figura 10. La part més alta de les ciutats gregues servia com a lloc de defensa i santuari per als
deus locals. L’Acròpoli d’Atenes data del segle V aC.

Font: Wikipedia commons (2017). Enllaç de la imatge: https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis#/media/
File:Attica_06-13_Athens_50_View_from_Philopappos_-_Acropolis_Hill.jpg

Aquesta disposició desordenada tenia avantatges per a molts grecs. Aristòtil

(384 - 322 aC) assenyalava que el traçat dels carrers i edificis a l’atzar confonia

sempre als assaltadors i els impedia, si havien aconseguit entrar a la ciutat,

continuar avançant. De tota manera, el pla urbà sistemàticament ortogonal es

va anar imposant a partir del segle V aC.

Possiblement, aquest model urbà va arribar a Grècia des de Mesopotàmia o

Egipte, però la tradició grega l’atribueix a l’arquitecte Hipòdam�de�Milet (498 -

408 aC). De fet, es coneix urbanísticament com a pla�hipodàmic aquell traçat

en quadrícula, format per illes quadrades definides per carrers que es tallen

en angle recte. Les ciutats que presenten totalment o parcial aquest tipus de

planejament urbà, tenen una morfologia urbana perfectament distingible en

el seu traçat viari.

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis#/media/File:Attica_06-13_Athens_50_View_from_Philopappos_-_Acropolis_Hill.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3polis#/media/File:Attica_06-13_Athens_50_View_from_Philopappos_-_Acropolis_Hill.jpg
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Figura 11. Mapa del Pireu que mostra el traçat en graella de la ciutat.

Font: Wikipedia Commons (2017). Enllaç de la imatge: https://ca.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B2dam#/media/
File:Piraeus_map_1908.jpg

b)�La�ciutat�romana. Els romans van assumir els models grecs i van estendre la

urbanització per tot el territori del seu imperi. Sobre l’esquema d’Hipòdam, els

romans van traçar dos carrers principals, el cardo�maximus i el decumanus

maximus, els quals es tallaven perpendicularment. En l’encreuament s’inseria

el fòrum, que tenia funcions de centre cívic, comercial i religiós.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B2dam#/media/File:Piraeus_map_1908.jpg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B2dam#/media/File:Piraeus_map_1908.jpg


© FUOC • PID_00258909 28 Geografia urbana

Figura 12. Plànol de Barcino superposat al pla actual del Barri Gòtic

Font: Wikipedia Commons (2017). Enllaç de la imatge: https://ca.wikipedia.org/wiki/Hist
%C3%B2ria_de_Barcelona

A més, els romans van dotar les seves ciutats de conduccions d’aigua i clave-

gueres. També va construir tota una xarxa de calçades o camins, per a facilitar

els contactes entre diverses ciutats. També tenien serveis, per exemple, mercat,

biblioteca, teatre, termes o circ, sempre seguint un ordre urbanístic (a excepció

de la ciutat de Roma que es caracteritza pel seu desordre). Amb la crisi econò-

mica i demogràfica que va seguir la desaparició de l’imperi romà, la situació

urbana va experimentar un gran retrocés.

El retorn�de�la�població�al�camp per a garantir la subsistència va deixar moltes

ciutats gairebé buides. Alhora, es posaven les bases del nou sistema econòmic

i polític: el feudalisme.

2) El pla�desordenat�de�les�ciutats�medievals. La ruralització de la societat

va convertir la terra en la principal font de riquesa i va originar noves formes

de control polític, econòmic i social que tenien com a centre aglutinador els

castells dels senyors feudals o els monestirs. A partir del segle XI, l’increment

demogràfic i l’augment de les extensions de conreu, possibilitaren la reacti-

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B2ria_de_Barcelona
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vació�econòmica. En conseqüència, es va produir un nou desenvolupament

urbà. Així va anar apareixent la ciutat burgesa, seu d’intercanvi comercial i

artesanal, alhora que centre autònom d’activitat política i cultural.

La ciutat�medieval�cristiana és una ciutat emmurallada que creix al voltant

d’un castell o d’una església entorn del qual hi havia concentrada l’activitat

política i administrativa. Aquest nou tipus de ciutat emmurallada no seguia

mai esquemes geomètrics ni concepcions globals prèvies. S’adaptava sempre al

medi físic, essent el pla�irregular la seva característica més acusada. Les places

són també de formes irregulars, i els edificis singulars, com per exemple les

esglésies, s’aixequen dominant el conjunt urbà, protegides per una trama de

carrers tortuosos, gairebé mai rectes.

La seva forma fa que moure’s-hi per l’interior sigui difícil i calguin reformes

interiors. També hi ha nuclis de traçat irregular a les zones d’eixample o de

perifèria urbana. Acostumen a ser el resultat de l’annexió d’antics pobles a la

trama urbana d’una ciutat més gran. Aquest és el cas dels barris de Gràcia o

de Sants a Barcelona.

Aquestes característiques són també comunes a la ciutat�islàmica, que apare-

gué arreu de la Mediterrània a partir del segle VIII. En aquestes ciutats, però, el

fraccionament de l’espai és més accentuat. La ciutat musulmana medieval es

generava al voltant d’un nucli central emmurallat, la medina amb la mesquita

i el mercat o soc, que concentrava l’activitat econòmica i política principal.

Fora del nucli hi havia els ravals o barris emmurallats amb els carrers princi-

pals de forma radial i irregular (hi ha restes d’aquest traçat a les ciutats de Gra-

nada, Sevilla i Toledo). Els carrers d’aquest tipus de ciutats es ramifiquen i se

subdivideixen en carrerons curts i estrets, que sovint condueixen a atzucacs,

com si es tractés d’un laberint. Sobre aquesta estructura desordenada destaca

el�soc o plaça pública, que està envoltat d’edificis singulars com els palaus o

les mesquites.

3)�L’associació�d’arquitectura�i�urbanisme�al�Renaixement�i�al�Barroc. El

Renaixement és el nom que rep l’època amb què comença l’Edat Moderna i

en què es reflecteixen els ideals del moviment humanista que va tenir lloc a

Europa el segle XVI.

El terme simbolitza la reactivació�del�coneixement i el progrés després de

segles de predomini d’un tipus de mentalitat dogmàtica establerta a l’Europa

de l’Edat Mitjana.

Les noves tendències de l’humanisme es van allunyar de l’ambient teocràtic,

d’acord amb els interessos d’una societat mercantil. Les noves orientacions del

pensament van influir en la concepció de les ciutats. Es van definir models de

ciutats noves que es caracteritzaven pel seu traçat radiocèntric.
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El pla�radiocèntric ordena la ciutat entorn d’un punt central d’on surten els

carrers que tracen radis que traspassen els diferents cercles concèntrics i comu-

niquen l’interior de la ciutat amb la perifèria. Pot ser que hi hagi un sol cercle

concèntric o que n’hi hagi molts. Al centre hi convergeixen les activitats i les

comunicacions principals. És el cas de la ciutat medieval de Vitòria.

Figura 13. Plànol de la ciutat de París

Font: Google maps (2017)

5.2. La segona revolució urbana: la ciutat industrial

La segona revolució urbana comença al final del segle XVIII i coincideix amb la

creació de la ciutat industrial i unes taxes de creixement urbà sense precedents.

La ciutat�industrial és el bressol del capitalisme industrial on s’hi concentren

les fàbriques i la lluita de classe.

Les�fàbriques�van�fer�créixer�les�ciutats

A partir de la segona meitat del segle XVIII, la Revolució�Industrial va produir

un canvi en les formes de vida de les col·lectivitats humanes. El maquinisme i

el treball en cadena que van caracteritzar el nou sistema productiu van fer de la

fàbrica el centre de l’activitat econòmica. Així, la localització de les indústries

a la ciutat, en tant que focus d’atracció multitudinària de mà d’obra, va ser el

punt clau del nou procés urbanitzador.

D’altra banda, el despoblament�del�camp, producte de l’emigració multitu-

dinària cap a les zones industrials, va provocar el trencament de l’equilibri

entre els humans i el seu entorn físic. Es va generalitzar un nou model de vida

humana: l’urbà.

Barcelona

El cas de Barcelona és un bon
exemple. Amb poc més de
100.000 habitants a principi
del segle XIX, arribà a final de
segle amb 500.000 habitants.
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La contaminació atmosfèrica, la degradació dels habitatges, la destruc-

ció dels nuclis històrics i del patrimoni arquitectònic, així com la desa-

parició dels espais lliures seran alguns dels resultats de la ciutat indus-

trial.

El pla�ortogonal, anomenat també de quadrícula o de retícula, i utilitzat en

l’antiguitat pels grecs i pels romans, es va tornar a aplicar molt al final del

segle XVIII i durant el XIX. En aquest moment, moltes ciutats van enderrocar

les muralles i van traçar eixamples per la plana circumdant. El traçat dels nous

eixamples permetia una parcel·lació fàcil del territori, un creixement més ho-

mogeni de la ciutat i uns carrers més amplis i assolellats per a acollir la burgesia

que fugia de l’amuntegament del nucli antic.

Figura 14. Vista aèria de l’Eixample de Barcelona

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Eixample_de_Barcelona#/media/File:Eixample_aire.jpg

5.3. La tercera revolució urbana: la ciutat global

La primera revolució urbana va tenir lloc a les planures fèrtils de les conques

dels rius. La segona revolució urbana va ser a les ciutats, que van experimentar

un ràpid creixement amb la industrialització. La tercera revolució urbana és

un fenomen global que es caracteritza pel següent:

1) La societat actual està caracteritzada pels canvis�ràpids, canvis que poden

ser econòmics, polítics o socials i que tenen efectes a escala global. L’any 1900,

tan sols el 10% de la població vivia a les ciutats. L’any 2010, era més del 50%, i

es preveu que l’any 2050 serà el 70%. El ràpid creixement es concentra sobretot

les aquelles regions més desenvolupades.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Eixample_de_Barcelona#/media/File:Eixample_aire.jpg
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Taula 2. Percentatge urbà 1950-2050

  1950 2010 2050

Món 29,4% 51,6% 67,2%

Regions més desenvolupades 54,5% 77,5% 85,9%

Regions menys desenvolupades 17,6% 46,0% 64,1%

Font: Population división of the Department of Economic and Social Affairs de les Nacions Unides (2011)

2)El�creixement�individual�de�les�ciutats. Per tot el planeta, les ciutats han

anat creixent. L’any 1800 hi havia només dues ciutats que tenien més d’un

milió d’habitants, Londres i Pequín, i l’any 1900 ja en tenien tretze milions.

Les megciutats són una nova forma d’organització espacial que canvia les re-

lacions entre la ciutat i la natura. Es tracta de ciutats que tenen una gran petja-

da ecològica. Aquesta conurbació genera grans canvis en l’ús del sòl urbà i ru-

ral i els canvis associats a les transformacions dels ecosistemes que l’envolten.

3) La tercera característica és el procés de metropolitanització. L’augment

dels mitjans de comunicació i de transport, la millora i la multiplicació de

les infraestructures i la irrupció de l’automòbil han originat noves formes

d’organització espacial. La ciutat s’ha irradiat sobre una àrea més extensa, i

com a resultat del creixement simultani de ciutats pròximes que ha fet desa-

parèixer l’espai rural que abans les separava, s’ha passat de la gran ciutat a la

conurbació o continu urbà.

Als Estats Units, deu ciutats es defineixen com a regions�megapolitanes, és a dir, xarxes
de metròpolis amb més de 10 milions d’habitants. Representen el 19,8% de la superfície
del territori i el 67,4% del total de la població estatunidenca.

4) La dispersió�urbana. Les grans ciutats es caracteritzen per una constant

suburbanització de llocs de treball i de les residències, cosa que ha fet que la

regió urbana s’hagi estès pel territori i hagi donat lloc a una ciutat�difusa.

Les principals crítiques que rep la ciutat difusa són:

• L’alta ocupació del sòl, que des del paradigma de la sostenibilitat ha de ser

considerat un bé escàs.

• La necessitat de fer llargs desplaçaments per poder dur a terme les activitats

més quotidianes.

• La dependència respecte del vehicle privat amb el conseqüent consum

d’energia. S’ha posat l’exemple de Houston, ciutat amb gran dispersió

suburbana, on cada ciutadà requereix, de mitjana, 1873 litres de petroli

l’any. Per contra, els ciutadans de l’illa de Manhattan en consumeixen 342.

• El gran cost que suposa per a les administracions locals proveir de serveis

bàsics aquestes àrees atesa la seva estructura urbana.
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• El major consum d’aigua sol dur associada una urbanització amb habitat-

ges unifamiliars.

• La pèrdua d’intensitat de vida urbana en l’espai públic.

Per contra, els seus defensors es basen en la llibertat d’elecció dels ciutadans

per poder escollir l’indret de residència, les altes densitats de les àrees urbanes

compactes i una suposada major qualitat de vida.

Finalment, els slums també coneguts com ciutats�informals. Les grans ciutats

que creixen ràpidament al Sud Global generen suburbis sense una estructura

planificada, sovint il·legal i amb residències de construcció informal. No hi

ha una definició clara d’aquest terme, les Nacions Unides expliquen aquests

espais a partir de:

• La dificultat d’accés a l’aigua potable,

• la manca d’infraestructures i de sanitat,

• la manca de qualitat estructural de l’habitatge,

• la sobrepoblació i

• l’estat residencial insegur.
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6. La divisió espacial de la ciutat

Tot i les diferents dimensions que pot tenir la ciutat contemporània al món

industrialitzat, es poden distingir tres grans àmbits segons el tipus d’activitat

que s’hi desenvolupa:

• Els espais dedicats a les activitats�terciàries (intercanvi i serveis)

• Les àrees�residencials

• Els espais�industrials.

La definició separada d’aquests tres grans àmbits no vol dir que en l’espai urbà

es presentin sempre de manera segregada. Ben al contrari, és freqüent la barreja

de funcions en una mateixa zona, i fins i tot hi ha teories urbanístiques que

propugnen que la barreja beneficia el conjunt de la ciutat, mentre que d’altres,

al contrari, defensen una separació nítida.

Per altra part, la tendència en la distribució�d’aquests�espais ha variat consi-

derablement de la primera ciutat industrial a l’actual model urbà. La tendència

a la concentració que predominava des dels segles XVIII i XIX s’han invertit en

les últimes dècades, i els espais perifèrics de les regions metropolitanes s’han

dinamitzat extraordinàriament, contràriament als espais centrals, que estan

més saturats.

L’estructura urbana s’acaba de completar amb la presència d’una atapeïda tra-

ma de vies�de�comunicació, així com amb un conjunt d’altres�infraestruc-

tures (com per exemple l’enllumenat, el clavegueram o la xarxa de gas i cable),

que fan possible l’activitat dels tres àmbits funcionals assenyalats.

6.1. Els espais del terciari: els centres urbans

Els models clàssics sobre l’espai intern de la ciutat estableixen que els espais

per excel·lència de l’activitat terciària són els centres urbans. En aquestes àrees

solen coincidir els serveis centrals de les administracions públiques, les ofici-

nes de gestió d’empreses de tot tipus i les àrees dedicades al comerç al detall.

També és veritat, però, que algunes activitats de serveis busquen actualment

l’emplaçament en àmbits perifèrics, sempre que aquests siguin prou accessi-

bles, per exemple a través de les xarxes d’autopistes, com és el cas de les grans

superfícies comercials o de les seus centrals d’algunes grans companyies.
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Els centres urbans es caracteritzen per la multiplicitat d’usos, a causa del

ja esmentat valor que suposa la proximitat al conjunt d’activitat de la

ciutat. De manera preferent, però, s’hi localitzen un conjunt d’activitats

de serveis i negocis. Per això, sovint, els centres urbans són anomenats

central bussines district (CBD), és a dir, districte�central�de�negocis.

És possible distingir-hi diversos tipus d’activitat, entre les quals destaquen:

• Les activitats�terciàries�de�qualitat, com són les seus bancàries, els centres

de decisió política, les oficines centrals de les empreses.

• El comerç�al�detall, sobretot el que presenta un cert grau d’especialització.

Per exemple, roba de qualitat, grans llibreries, botigues d’art.

• Les activitats relacionades amb la cultura i l’oci, com ara teatres, museus,

sales d’exposicions o cinemes.

A les ciutats�amb�tradició�històrica, com és el cas de les ciutats europees, el

centre urbà se superposa en part als nuclis històrics, és a dir, les trames urba-

nes que perviuen de períodes anteriors. La pervivència d’edificis monumentals

històrics, com ara catedrals i palaus, atorga a aquests nuclis una forta càrrega

simbòlica que realça les funcions de nucli del poder polític i de centralitat.

Atès que els centres urbans constitueixen les zones més antigues de la ciutat,

estan subjectes a un procés�de�degradació, que és especialment pronunciat

en els centres que tenen una història més llarga. Per aquest motiu, tendeixen a

perdre valor progressivament. Aleshores, aquests espais són ocupats per grups

de població amb pocs recursos, sovint els nous migrants, cosa que encara ac-

centua més la dinàmica de desvalorització de la zona.

En les darreres dècades s’ha desenvolupat un moviment generalitzat de recu-

peració urbana dels centres antics en totes les ciutats industrialitzades que es

dedica a rehabilitar edificis, a crear zones de vianants, a obrir espais culturals,

etc. Aquesta actuació s’ha vist impulsada per l’interès per a millorar la imat-

ge de les ciutats en l’àmbit internacional, amb l’objectiu d’atraure inversions

econòmiques i també el turisme urbà. També s’ha fomentat la nova ocupació

dels centres històrics amb població de caràcter benestant, un procés anomenat

gentrificació.

6.1.1. El procés de la gentrificació als centres urbans

A principi dels anys 70 del segle XX es comença a observar que a les ciutats es

produïa la tendència oposada a l’expansió de l’àrea urbana. És a dir, no tota

la població es dirigeix del centre cap als barris perifèrics, sinó que el desplaça-

ment comença a ser de la perifèria urbana cap al centre de la ciutat, zones que
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sovint estan deteriorades econòmicament i social. Aquest fenomen es coneix

com a gentrificació, i és un procés de transformació física, econòmica, social

i cultural d’un barri degradat o de classe baixa que s’acaba convertint en un

barri de classe mitja-alta.

Gentrificació

Per exemple, el barri de Shoreditch a Londres, el Soho a Nova York, o el Gòtic i el Poblenou
a Barcelona.

L’any 1964, la sociòloga marxista Ruth Glass va encunyar el concepte de

gentrificació per a descriure el que estava succeint al districte londinenc

d’Islington, que va ser envaït progressivament per classes mitjanes i va fer

marxar la població de classe obrera resident.

Aquest moviment comença a detectar-se en zones de l’interior de la ciutat amb

moviments que transformen en residencials espais que no ho són, per exemple

els magatzems. En un primer moment, aquests espais són més assequibles que

les residències de nova construcció que hi ha als barris residencials, a més a

més, es localitzen a prop dels llocs de treball i les línies de comunicació. Però la

inversió de capital nou fa que les propietats augmentin el seu valor, cosa que

sovint desplaça la població resident que no pot permetre’s pagar aquests preus.

La gentrificació�comercial normalment ve a continuació de la gentrificació

residencial, i respon als nous models de consum introduïts a les ciutats a partir

de les classes mitjanes. Els barris on té lloc aquest moviment canvien el seu

teixit comercial tradicional per donar pas a un nou districte comercial amb

botigues i galeries d’art que atrauen consumidors culturals, i establiments de

restauració (bars i restaurants) per a donar entreteniment i vida nocturna a la

nova classe mitjana que es concentra en aquesta àrea.

La rapidesa amb què s’ha produït la gentrificació en moltes de les ciutats eu-

ropees i americanes està provocant canvis dramàtics al teixit urbà. Però quins

factors han provocat aquest fenomen?

Hi ha dos grans factors: els factors econòmics i els factors polítics:

1) Els factors�econòmics responen al capital�immobiliari i al mercat�del�sòl.

A partir de la Segona Guerra Mundial, les principals inversions que es van fer a

les ciutats Europees i Nord-americanes van ser als afores dels centres urbans. El

resultat va ser que el centre de les ciutats es van devaluar. Als anys 70 del segle

XX, les immobiliàries i els promotors van veure que invertir al centre de les

ciutats era millor que no pas fer-ho als barris elitistes de la perifèria on el preu

del sòl començava a ser escàs i elevat. La inversió en àrees que s’han devaluat

ha fet accelerar el procés de la gentrificació.

Nota

Etimològicament, la paraula
prové del mot anglès gentry,
que definia l’estament de la
noblesa anglesa format pels
gentlement i els esquires.
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La desindustrialització ha fet canviar la base de l’economia. La indus-

tria disminueix per a donar peu al creixement del sector serveis.

Aquest fet ha comportat l’abandonament dels districtes industrials que hi ha-

via a l’interior de la ciutat, inclosos també els barris marítims. Alguns exemples

són el barri de Puerto Madero a Buenos Aires, que va passar de ser un mercat

majorista a un barri exclusiu al costat del riu; els barris del Poblenou, el Born o

el Raval a la ciutat de Barcelona; Malasaña o Lavapiés a Madrid, i els districtes

de Meatpacking, el Village o Tribeca a Nova York. El canvi de l’activitat eco-

nòmica fa que els barris canviïn el seu aspecte, ja que no és el mateix que hi

hagi una fàbrica o magatzems de distribució que tenir-hi edificis d’oficines,

que contribueixen a tenir un entorn més habitable.

2) Els factors�polítics, és a dir, les polítiques per part dels governs locals que in-

centiven el desenvolupament comercial i residencial als centres urbans. Aques-

tes ajudes són, per exemple, l’exempció de taxes de les empreses que es loca-

litzen al centre, o els fons de finançament local i estatal per a la construcció o

la reforma d’edificis residencials i comercials al centre de la ciutat.

El geògraf Neil Smith, l’any 1979, va publicar l’article «Toward a theory of

gentrification: a back to the city movement by capital, not people» a la revista

Journal of the American Planning Association, on explica que arriba un moment

en què, ja sigui per saturació de la construcció, de l’espai a les afores de les

ciutats, o per un canvi empresarial, és el sector immobiliari el que impulsa in-

tencionadament el procés de gentrificació en determinades zones degradades

de les ciutats per a aconseguir un rendiment econòmic. Un exemple d’això és

el de Triball a Madrid.

Figura 15. Triball a Madrid, juny 2008 i gener 2009

Font: escritoenlapared.com (2017). Enllaç de la imatge: http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/fotos/esquina-calles-
ballesta-desengano-madrid-f796805-foto.html

http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/fotos/esquina-calles-ballesta-desengano-madrid-f796805-foto.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/fotos/esquina-calles-ballesta-desengano-madrid-f796805-foto.html
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L’èxit d’un projecte de gentrificació es mesura a partir del seguiment de classe

mitjana-alta. En efecte, els anomenats hipsters (població jove, creativa, artis-

tes o músics...), atrets per la vida en barris anomenats low cost, queden despla-

çats per població de classe econòmica més alta que vol viure en aquests barris

més cool.

6.2. Les àrees residencials

L’espai�residencial és la part de l’espai urbà que acull els ciutadans en tant

que habitants, és a dir, que es destina a l’habitatge i als serveis i equipaments

–escoles, centres sanitaris, zones verdes.

Dins de la ciutat contemporània, els espais residencials tendeixen a diferenci-

ar-se. El resultat és la segregació�social dels ciutadans en espais diferenciats

segons categories socioeconòmiques:

• Els residents�més�rics es concentren en els barris benestants, on hi sol

haver una major presència de zones verdes, d’equipaments i de serveis

privats, i on els edificis són més grans i de bona qualitat.

• El contrari succeeix en les àrees menys qualificades, on es concentra la

població�més�pobra, hi ha mancances de serveis i de zones verdes, i hi

predomina un paisatge d’edificis de poca qualitat constructiva.

Cal insistir que la diferenciació econòmica sovint es veu reforçada per dife-

rències�de�caràcter�ètnic, cultural o religiós, tot i que també cal dir que hi

ha certa correlació entre grup ètnic i nivell mitjà d’ingressos.

6.3. Els espais industrials

Als països desenvolupats, les zones�industrials constitueixen un altre com-

ponent decisiu per a entendre el conjunt de l’estructura urbana. La diversitat

d’aquestes activitats i la seva evolució al llarg del temps fan difícil establir un

model general de localització. Podem parlar de l’adaptació dels interessos de

cadascuna a les lleis generals dels preus del sòl, i també a les legislacions pú-

bliques en matèria urbanística i ambiental.

Pel que fa a les variables que intervenen en la localització�de�les�empreses,

són molt diverses:

• En l’etapa de la primera industrialització van ser fonamentals la proximitat

a les matèries primeres i també a les àrees urbanes, que tenien la doble

funció de mercats de consum i de proveïdores de mà d’obra.

• La disminució dels costos de transport ha reduït en gran mesura aquests

condicionants i, en canvi, han pres una gran importància altres factors,

com els costos salarials, la proximitat a centres d’innovació tecnològica o
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la intervenció del sector públic, amb accions com l’oferta de sòl industrial,

la diferent pressió fiscal i les regulacions ambientals.

De fet, doncs, les característiques i la localització del sector industrial en les

àrees urbanes tenen molt a veure amb la internacionalització�de�l’economia.
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7. La xarxa de ciutats i la globalització

Aquest conjunt de ciutats forma una densa�xarxa que interactua contínua-

ment i que en realitat constitueix el suport físic a través del qual és possible la

globalització. Les ciutats acullen les més variades formes d’activitat humana,

són centres de decisió política i econòmica, són els punts de trobada dels flu-

xos de comunicació física (transports de tot tipus) i d’informació (mitjans de

comunicació, telèfon, telemàtica).

Ara bé, en aquesta xarxa, cada ciutat té un pes diferent. Les aglomeracions

multimilionàries tendeixen a ser també centres de més pes dins la xarxa urba-

na. Però, no sempre és així. La posició del país en termes de desenvolupament

té una influència decisiva, i això significa que alguns dels països amb el PIB

per�càpita més elevat acullen ciutats que podem considerar de primera mag-

nitud, malgrat que el pes demogràfic d’aquests nuclis pot ser força modest.

Per tant, cal buscar altres indicadors per a poder entendre com es configura

jeràrquicament la xarxa urbana mundial. Els indicadors�de�caràcter�econò-

mic són un primer element a tenir en compte. El sector serveis i, més concre-

tament, les activitats�directives, generen els valors afegits més alts dins el PIB

dels diferents països.

Al mateix temps, és obvi que aquestes activitats de direcció impliquen con-

centració de poder de decisió sobre la resta dels fluxos econòmics. Les seus

centrals de bancs, les assegurances, les empreses productives o les companyies

de serveis són exemples d’aquesta activitat.

Es pot considerar que les ciutats que acumulen més activitats d’aquest tipus

tindran una millor posició dins el rànquing mundial. És clar que la posició

de la ciutat augmentarà veritablement si aquestes activitats tenen un caràcter

multinacional. Les ciutats de Nova York, Tòquio, Londres o París reuneixen

aquestes condicions. Però també és el cas d’altres ciutats, com ara Zuric, Frank-

furt o Brussel·les, molt més discretes pel que fa al pes demogràfic.

Al costat de l’activitat econòmica, també es consideren altres indicadors igual-

ment molt útils com:

• La ubicació�d’institucions�polítiques� internacionals, per exemple, les

seus de les Nacions Unides a Nova York i Ginebra.

• La concentració�de�centres�culturals de primer ordre: els grans museus

clàssics o contemporanis de moltes capitals europees, però també, cada

vegada més, de moltes altres ciutats.
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• La capacitat�de�generar�esdeveniments�culturals,�polítics,�socials�o�es-

portius de gran ressò mundial: exposicions universals, jocs olímpics, con-

certs de rock, curses de cotxes, competicions de tenis o golf, entre altres.

7.1. L’elaboració de classificacions de jerarquia urbana

La situació de les diferents ciutats permet l’elaboració de classificacions de

jerarquia urbana. El reconeixement del lloc que ocupen les diverses ciutats

en la jerarquia�urbana�mundial esdevé de gran interès per als responsables

de l’administració pública però també per als agents econòmics que han de

decidir la ubicació de les seves empreses.

Les classificacions més recents han tendit a utilitzar conjunts

d’indicadors cada vegada més amplis, que després se sintetitzen a través

d’índexs.

S’accepta, en primer lloc, que hi ha un grup reduït de ciutats, anomenades

sovint ciutats�mundials, on s’hi concentra l’activitat econòmica que regeix la

globalització: són ciutats com ara Nova York, Londres, París o Tòquio. A partir

d’aquí, hi hauria diversos nivells de gradació, on és possible trobar els noms

de ciutats pertanyents a les regions econòmiques més dinàmiques del planeta.

En aquest sentit, hi ha un nombre important de ciutats d’Europa i dels Estats

Units, i s’hi van afegint cada vegada més altres metròpolis, especialment de

l’Àsia, però també d’Amèrica Llatina i Oceania.

Nota

Amb algunes excepcions, el
continent�africà és el que
mostra una posició més endar-
rerida pel que fa a la posició je-
ràrquica de les seves ciutats.
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8. La gestió urbanística i el planejament territorial

L’urbanisme i l’ordenació�del� territori són unes pràctiques que tenen per

objectiu el profit dels avantatges i la reducció dels desavantatges conseqüència

dels assentaments de població. El territori es pot entendre per la velocitat dels

seus canvis que es materialitzen amb diferents formes d’ocupació del sol.

A escala catalana, el procés d’urbanització es caracteritza per la metropolinit-

zació, que s’explica per:

• La dispersió sobre el territori. És a dir, l’escampament progressiu

d’habitatge, de comerç i d’activitat industrial, entre d’altres.

• La interconnectivitat i la integració d’espais distants mètricament.

Aquest procés de metropolinització, que encara és creixent, comporta una

major accessibilitat dels serveis i una més gran facilitat de desplaçament, cosa

que permet anar a treballar a un altre municipi. Però al mateix temps, també

comporta una ocupació molt ràpida del sol amb fragmentació�ambiental, un

augment de la mobilitat amb un ús�intensiu�del�territori o una especialització

funcional que produeix segregació social.

La gestió o l’ordenament de la ciutat es fa mitjançant la planificació�urbana

(l’urbanisme i l’ordenació del territori). La planificació urbana és el procés de

decisió a partir del qual les administracions públiques i els ciutadans mitjan-

çant la participació ciutadana regulen la utilització del sol, l’ordenació dels

habitatges i els equipaments col·lectius (serveis desitjats i serveis no desitjats).

La planificació ocupa un paper molt important per a la gestió de les ciutats, ja

que ajuda a evitar conflictes en el creixement i el funcionament de la ciutat. La

planificació urbanística a Catalunya s’emmarca en el context de l’organització

territorial de l’Estat espanyol i el conjunt de lleis que afecten la planificació de

les ciutats: la Constitució (1978) i la Llei�del�sol (1992).

La intervenció urbanística es fa a través del planejament que determina els

usos de l’espai i la seva regulació, així com els drets i els deures dels agents

públics i privats. Els instruments bàsics d’ordenació urbanística emprats pels

ens locals regulen el règim jurídic del sol diferenciant entre la classificació i

la qualificació.

D’una banda, hi ha tres tipus de classificació previstes legalment, cadascun

amb un règim jurídic diferent: sol�urbà (consolidat o no consolidat), sol�ur-

banitzable (delimitat o no delimitat) i sol�no�urbanitzable. Les possibilitats

urbanitzadores i edificatòries del sol urbà i del sol urbanitzable no es donen en

el sol no urbanitzable. Aquest darrer tipus de sol no es pot urbanitzar sota cap

circumstància, amb l’excepció d’alguna construcció autoritzada. La classifica-
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ció es concreta a partir del planejament�general: els plans directors urbanís-

tics (PDU), els plans d’ordenació urbanística municipal (POUM), les normes

de planejament urbanístic i els programes d’actuació urbanística municipal

(PAUM).

D’altra banda, la qualificació és una tècnica que s’utilitza amb posterioritat a la

classificació del sol. Comporta la determinació dels usos als quals es destinarà

el sol, que poden ser lucratius o no. Si ho són, es parla de zona; altrament,

de sistema�urbanístic. El desenvolupament d’aquesta qualificació es fa a par-

tir del planejament�derivat: plans de millora urbana, plans parcials i plans

especials.

L’urbanisme no s’ha de confondre amb una altra disciplina jurídica de com-

petència autonòmica anomenada ordenació�del�territori, que s’encarrega, a

partir dels plans�territorials, d’integrar les àrees urbanes en un context econò-

mic, social, cultural i ecològic global, amb l’establiment de pautes ordenades

per a la instal·lació de les activitats econòmiques, la localització de les grans

infraestructures i la protecció de determinats espais. L’ordenació del territori

es troba molt vinculada a l’ordenació econòmica, i la seva finalitat principal

és aconseguir un creixement�sostenible i equilibrat�del�territori.

Les competències en planificació urbanística territorial s’han transferit a les

comunitats autònomes, que estableixen una jerarquia dels diferents àmbits de

la planificació. A Catalunya, aquesta matèria rep tractament legal mitjançant

la Llei�23/1983, que regula les finalitats i els continguts de les quatre figures de

planejament territorial: El Pla Territorial General, els plans territorials parcials,

els plans territorials sectorials i els plans directors territorials.
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9. Eines d’anàlisi de l’estructura urbana

La regla del rank-size expressa la relació entre la mida (demogràfica o funcional)

de la ciutat i l’ordre dels assentaments d’un sistema urbà. Aquesta norma la va

formular G.K. Zipf al final de la dècada dels 40 del segle XX, i posteriorment

es va utilitzar per a estudiar els sistemes urbans.

9.1. Com es calcula el rank size?

El rank size és una eina d’anàlisi i interpretació que permet comparar la dis-

tribució jeràrquica de les ciutats d’un sistema urbà real amb una distribució

ideal per la seva mida. Es basa en la relació inversa observada entre l’ordre

de cada ciutat dins d’un conjunt urbà (primera, segona, tercera) i la seva po-

blació. La relació consisteix en el següent: la ciutat que ocupa el primer lloc

és la més poblada; la ciutat situada al segon lloc té aproximadament 1/2 de

població que la primera; la ciutat que hi ha en tercer lloc té 1/3 de població de

la primera; la quarta, un 1/4, i així successivament. Així, totes les mides de les

ciutats apareixen vinculades entre si i posen de manifest les interrelacions que

existeixen entre unes i altres ciutats. Segons aquesta regla, es pot determinar

el pes demogràfic de qualsevol ciutat coneixent el lloc que ocupa dins del seu

sistema urbà i el nombre d’habitants de la primera aglomeració.

La formulació és la següent:

(1)

on,

Pr = població teòrica de la ciutat de rang r.

P1 = població de la ciutat més gran del sistema (la que té més població).

r = rang de la ciutat que es vol calcular.

La població teòrica i la població real de cada ciutat del sistema es pot repre-

sentar en el mateix gràfic, així es pot valorar el grau d’aproximació entre les

dues ciutats del sistema. L’adequació o no entre els valors reals i els valors te-

òrics per al conjunt de les ciutats del sistema es poden calcular a partir de la

diferència entre població observada (real) i la població teòrica de cada ciutat

i els valors del quocient Po/Pe, on:
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• Po = població observada (real)

• Pe = població teòrica que es calcula mitjançant la regla del rank size.

La distribució ideal de la regla del rank size expressa les condicions òptimes que

hauria de tenir la jerarquia urbana per a facilitar les interrelacions entre ciutats

i fomentar els processos de difusió i adopció d’innovacions de què depenen

el desenvolupament econòmic, social i cultural dels països o espais regionals

on es localitzen les xarxes.

Fer que la distribució real s’ajusti a la ideal és molt complex, perquè hi ha

diferències entre regions i perquè els recursos i les activitats econòmiques es

distribueixen de manera desigual sobre el territori i els contrastos entre els

sistemes urbans són forts.

En general les distribucions regulars i més properes al model rank-size

es troben als països més desenvolupats amb una estructura urbana més

completa i jerarquitzada.

Nota

Els valors propers a 1 signifi-
quen que hi ha un alt nivell
d’ajustament; els valors per so-
bre 1 indiquen que la població
real és superior a la població
esperada, i valors inferiors a 1
indiquen que es tracta de ciu-
tats amb poblacions inferiors
del que s’esperaria en distribu-
ció ideal.

Taula 3. Càlculs rank-size

Ciutats Pobla-
ció real

Rank Població
teòrica

Po - Pe Po/Pe

Madrid 3165541 1 3165541,0 0,0 1,0

Barcelona 1608746 2 1582770,5 25975,5 1,0

València 790201 3 1055180,3 -264979,3 0,7

Sevilla 690566 4 791385,3 -100819,3 0,9

Saragossa 661108 5 633108,2 27999,8 1,0

Màlaga 569009 6 527590,2 41418,8 1,1

Múrcia 441003 7 452220,1 -11217,1 1,0

Palma  402949 8 395692,6 7256,4 1,0

Las Palmas GC 378998 9 351726,8 27271,2 1,1

Bilbao 345122 10 316554,1 28567,9 1,1

Font: padró d’habitants, INE (2017)

9.2. Com es representa?

La representació de la gràfica és d’escala logarítmica, on la mida de la ciutat és

a l’eix de les ordenades i el lloc en la jerarquia és al de les abscisses. Aquesta

relació teòrica té forma de recta, i serveix de model per a comparar amb la

distribució real.

Nota

A la taula s’observen les ciu-
tats de major a menor nombre
d’habitants.
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Figura 16. Represnetació del Rank-size de les 10 ciutats espanyoles amb més habitants

9.3. Índex de primacia urbana

L’índex de primacia urbana mesura el grau de macrocefalia del sistema urbà,

és a dir, el domini que la ciutat principal exerceix sobre la resta dels assenta-

ments del sistema del qual formen part. Aquest domini s’expressa a través de

la relació entre la ciutat més gran i el sistema urbà i les tres ciutats següents en

la jerarquia de població. La fórmula és la següent:

(2)

on,

Ip = índex de primacia.

P1 = població de la ciutat amb més població del sistema.

 suma de les poblacions de les quatre primeres ciutats, inclosa la prin-

cipal.
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Aquest índex expressa el percentatge que representa la població de la ciutat

més gran del país en relació a la suma de les poblacions de les quatre més

grans. Els resultats oscil·len entre el 25% i el 100%, on el 25% representa un

policentrisme extrem i el 100% representa la macrocefalia extrema. Hi ha va-

lors extrems macrocefalia, valors mitjans, xarxes bicèfales o tricèfales, valors

baixos, xarxes equilibrades.

El resultat de l’índex de primacia per a les 10 primeres ciutats espanyoles per

a l’any 2016 és del 50,6%, corresponent a les xarxes bicèfales o tricèfales.
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Activitats

1) En relació als assentaments de població (és a dir, al poblament), completa la taula amb la
superfície i l’ocupació territorial segons tipus d’ús. Per a fer-ho són necessàries les dades publi-
cades a l’Anuari Estadístic de Catalunya/Territori i medi i ambient (any 2012) de l’IDESCAT.

Les dades d’aquesta taula permeten respondre: quina és l’ocupació i el tipus d’ús de la major
part del territori català? I comparant la mitjana catalana amb la comarca del Segrià?

Superfície�i�usos�del�sòl.�Catalunya

Sol no urbanitzat Sol urbanitzat

% %

Forestal Sense vegetació Conreus  

% % %  

Superfície�i�usos�del�sòl.�Segrià

Sol no urbanitzat Sol urbanitzat

% %

Forestal Sense vegetació Conreus  

% % %  

a) Si observes i compares els percentatges de les dues taules, a quines conclusions arribes?

b) Amb dades d’anys anteriors, per exemple amb les del 2001, es mantenen el resultats?

2) Les formes del poblament es poden diferenciar a través del Google Maps, que és un servei
de cartografia en línia gratuït de Google. Aquest ofereix mapes i imatges reals provinents de
satèl·lits i avions que es poden consultar des del web de Google Maps. Addicionalment, el
Google Earth és un programa relacionat que integra en un programa les imatges per satèl·lit
en forma de globus terraqüi. Tanmateix, l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), que és
una entitat de la Generalitat de Catalunya que té com a finalitat dur a terme les tasques
tècniques de desenvolupament de la informació cartogràfica, proporciona mapes i ortofotos
que es poden consultar i descarregar.

a) A través de la pagina web https://maps.google.es es pot esbrinar la distància i el temps
que es triga, segons Google Maps, per anar des del Campus de la UdL a l’estació de trens
Lleida-Pirineus:

• Amb cotxe
• Amb transport públic
• A peu

b) A partir de la fotografia aèria de l’ICC (www.icc.cat/) es pot fer un mapa bàsic amb la
localització del Campus de la UdL amb el signe . A continuació es pot delimitar, amb l’ajut
del dibuix (punts, línies, polígons), el nucli històric de Lleida, la Seu Vella, la llera del riu
Segre, i algun barri de la perifèria del segle XX.

Les ortofotos de Lleida de l’any 1956 i 2014 que ens proporciona l’ICC poden servir d’ajut
per veure l’evolució i el creixement del municipi.

http://maps.google.es
http://www.icc.cat/
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Figura 17. Ortofoto de Lleida de l’any 1956

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2014 (http://www.icgc.cat/)

Figura 18. Ortofoto de Lleida de l’any 2014

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2014. (http://www.icgc.cat/)

http://www.icgc.cat/
http://www.icgc.cat/
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