
  

Unitat 6: La ciutat i 
els moviments migratoris



  

L'explosió urbana al s.XX

● 1900: només 10% població urbana
● 1970: 37%
● 2000: 47%

 



  

L'explosió urbana al s.XX

● Procés d'urbanització:
– Creixement constant de les ciutats

– Èxode rural

– Canvis en l'economia



  

L'explosió urbana al s.XX
● Del 1975 a l'actualitat ha augmentat molt el 

nombre de ciutats amb més de 10M d'habitants
● El 1975 la majoria estaven als països 

desenvolupats 
● Ara estan als països subdesenvolupats

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aglomeraciones_urbanas_m%C3%A1s_pobladas_del_mundo#Las_100_aglomeraciones_urbanas_m.C3.A1s_pobladas_del_mundo


  

L'explosió urbana al s.XX
● Ciutats creixen més i més ràpid als països 

subdesenvolupats:
– Les necessitats bàsiques (aigua, llum, habitatge 

digne) no sempre estan cobertes

– El creixement de les ciutats és descontrolat

● Als països desenvolupats la població de les 
ciutats s'ha estabilitzat



  

L'explosió urbana al s.XX

● La urbanització accelerada també és un factor 
que provoca desigualtat interna (dins dels 
Estats) i externa (entre Estats)



  

L'explosió urbana al s.XX

● La veritable explosió urbana s'ha produït als 
últims 40 anys als països subdesenvolupats.



  

L'explosió urbana al s.XX

● Problemes:
– Barris superpoblats

– Mancances en serveis bàsics

– Falta de feina

– Delinqüència

● La població del camp va cap a les ciutats 
esperant trobar oportunitats i una vida millor



  

Les ciutats dels països rics

● La taxa de creixement urbà* ha disminuït
● Desplaçament de població cap als suburbis*, 

que s'han convertit en zones residencials.



  

Les ciutats dels països rics

● Ciutats europees:
– Centre històric 

(edificis singulars)

– Centre amb carrers 
estrets

– Dificultats pel trànsit

– Grans barris perifèrics 
(residencials)

– Sobretot blocs de 
pisos

● Ciutats americanes:
– No hi ha centre 

històric (ciutats 200 
anys màxim)

– Centre: oficines i 
serveis (A algunes, 
zones marginals)

– Zones residencials a 
la perifèria

– Cases enlloc de blocs 
de pisos



  

Les ciutats dels països rics



  

Les ciutats dels països rics



  

Les ciutats dels països pobres

● Molt creixement demogràfic, però escàs 
creixement econòmic.

● Creixement molt ràpid a la segona meitat del 
s.XX.



  

Les ciutats dels països pobres

● Característiques:
– Mancances en 

equipaments i 
infraestructures

– Condicions de vida 
molt dures pels 
nouvinguts, molt 
nombrosos

– Barris de barraques 
on predomina 
l'autoconstrucció



  

Les ciutats dels països pobres

● Característiques:
– Es veuen molt clarament les desigualtats socials:

● Centre (oficines) i zones residencials (=desenvolupats)
● Perifèria plena de misèria

– Les desigualtats es mostren en els serveis:
● Transport públic només a algunes zones
● Aigua, llum i clavegueram només als barris benestants

– Prioritats: turisme i indústria, no habitants



  

Les ciutats dels països pobres

● A algunes ciutats existeix segregació espacial*
– Urbanitzacions privades (“Condominios”)



  

Les ciutats dels països pobres



  

Les ciutats



  

Els plànols de les ciutats

● Plànol:
– Representació plana (2 dimensions)

– A escala

● Permet veure l'organització i l'evolució de la 
ciutat



  

Els plànols de la ciutat

● Plànol Irregular: 
– Sense planificació. 

– Carrers estrets de formes irregulars. 

– Ex: ciutats medievals i islàmiques



  

Els plànols de la ciutat

● Plànol en quadrícula:
– És regular, carrers perpendiculars.

– Illes de cases quadrades.



  

Els plànols de la ciutat

● Plànol radiocèntric:
– A partir d'un centre urbà definit.

– Carrers circulars o semicirculars al seu entorn.



  

El plànol de la ciutat

● Plànol lineal:
– A l'entorn d'un eix (carrer) principal



  

El plànol de la ciutat

● Tota ciutat té dues parts:
– Centre urbà:

● Edificis històrics, monuments...
● Edificis oficials, culturals, seus d'empreses, oficines...

– Perifèria:
● Barris al voltant del centre
● Zona residencial:

– Classe alta (zones verdes i equipaments)
– Barris obrers (massificació i manca d'equipaments)



  

El plànol de la ciutat

● Pla urbanístic*: serveix per evitar que la ciutat 
creixi desordenadament i sense garantir els 
serveis bàsics als ciutadans.
– Usos del sòl

– Alçada dels edificis

– Parcs, jardins...

● Han de ser flexibles: la ciutat sempre està 
canviant



  

Els problemes de les grans ciutats

● Proveïment:
– Aigua (persones, fàbriques, reg...)

– Aliments



  

Els problemes de les grans ciutats

● El trànsit:
– Planificació sense pensar en el cotxe (ciutats 

antigues)

– Creixement del nombre de vehicles



  

Els problemes de la ciutat
● La contaminació atmosfèrica:

– Automòbils

– Calefaccions

– Fàbriques

● La contaminació acústica



  

Els problemes de les grans ciutats

● Els residus:
– Es genera una quantitat enorme (1 kg/dia a 

Espanya)

– Recollida, tractament

● Solucions:
– Reciclatge

– Consum responsable



  

Els problemes de les grans ciutats

● Marginalitat:
– Desigualtats enormes

– Atur i manca de recursos (També al 1r món)

● Inseguretat ciutadana:
– Bandes de deliqüents

– Narcotràfic



  

Els problemes de les grans ciutats

● L'habitatge:
– Escàs en condicions dignes

– Dificultats per a joves i gent amb pocs recursos

● Equipaments:
– Mancances que perpetuen les desigualtats

– Gran diferència entre 1r i 3r mons
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