
Les ciutats

•Les funcions de la ciutat

•La jerarquia urbana

•Els models actuals d’urbanisme: ciutat 
compacta o ciutat dispersa?



Les funcions urbanes

Són les activitats que la població fa cada dia i que condicionen la utilització 
de l’espai

1. Funció residencial: provoca una segregació social, una 
separació per barris.

-Barri vell: gent amb pocs recursos: vells, immigrants, estudiants...

-Eixamples: ocupat per classes mitges altes, que tendeixen a marxar 
cap a barris exclusius a les afores i les vivendes es converteixen en 
oficines.

-Barris obrers: situats als voltants del centre de la ciutat (suburbis, 
cinturons, banlieus)

-Gentrificació: quan les classes mitjanes revitalitzen un barri degradat



Les funcions urbanes
2. Funció comercial:

Centre: Comerç especialitzat i de primeres marques internacionals així com parcs 
comercials (grans edificis on es concentren botigues diverses i espais d’oci)

Afores: Grans centres comercials (polígons) amb botigues de gran format

3. Funció industrial: Ha marcat el creixement de les ciutats actuals, tot i que ara les 
indústries es traslladen cap als polígons industrials a les afores.

4. Funció militar: Molt important en èpoques anteriors, però menys en l’actualitat.

5. Funció política i administrativa: capitals, seus administratives, funcionaris

6. Funció cultural: ciutats universitàries, teatrals, museus...

7. Funció turística



Jerarquia i xarxes urbanes

Les ciutats configuren una xarxa de relacions i d’influència amb el territori 
que les envolta i amb altres ciutats. Aquesta relació és jeràrquica (unes 
ciutat són més importants que unes altres.

- Àrea d’influència o hinterland: el territori vinculat a una ciutat per l’atracció que 
aquesta exerceix.

- Lloc central: el territori s'organitza amb uns assentaments menors que es 
distribueixen de forma equidistant respecte d'un assentament principal (teoria 
dels llocs centrals de Christaller)



Jerarquia urbana segons Christaller.









Ciutat compacta

Model urbanístic que concentra les funcions i els usos del sòl. Model 
típicament mediterrani

Avantatges:
Reducció consum energètic
Disminució nivells de contaminació
Augment de la socialització

Inconvenients:
Estimula l’especulació (major pressió del sòl)
Densifica l’espai
Requereix serveis i infraestructures molt ben planificades



Ciutat difusa

Model força desenvolupat en les últimes dècades. Distribueix algunes de les 
funcions urbanes pel territori que l’envolta, desplaçant algunes funcions cap a 
ciutats de segon o tercer ordre.

Avantatges:
Facilita l’accés a la propietat (sòl més econòmic)
Descentralitza les funcions

Inconvenients: (model insostenible)
Ús excessiu del sòl
Major consum energètic
Necessita més infraestructures (transport, xarxes elèctriques, subministrament 
d’aigua....
Es deslliga el creixement de la superfície urbana del creixement de la població (a 
diferència del que havia succeït en etapes anteriors)
Es basa en la mobilitat individual com a instrument i la manca de planificació com 
a mètode.
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