
La ciutat  
i els sistemes urbans

Pudong, la zona més moderna de Xangai.

La ciutat de Xangai és una de les àrees urbanes del món que més ha crescut en les dues darreres 
dècades. És un clar exemple de la potencialitat de les ciutats i de com aquestes poden esdevenir focus 
de desenvolupament de les activitats econòmiques.
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>> Sistemes urbans: centres i perifèries

La població i l’activitat econòmica tendeixen a concentrar-se cada vegada més en uns punts i uns eixos del territori 
intensament urbanitzats, entremig dels quals queden amplis espais quasi buits de població i amb una estructura urbana 
feble. La densitat urbana de la perifèria peninsular contrasta amb l’escassa densitat de l’interior.
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4.1. La ciutat i les seves 
funcions
4.1.1. El concepte d’urbanització
Durant segles, la major part de la població mundial va viure al camp, fent 
activitats relacionades amb l’agricultura i la ramaderia. Al segle xviii  
aparegueren una sèrie d’avenços tècnics que, d’una banda, van permetre 
augmentar la producció agrícola amb un menor esforç de treball i, de 
l’altra, posaren en marxa la Primera Revolució Industrial. En conse-
qüència, només va ser a partir del segle xix que la proliferació i el creixe-
ment de les ciutats començà a prendre força. 

Aquesta relació entre el creixement de la població urbana i el desenvo-
lupament de la indústria i la mineria (posteriorment també del sector dels 
serveis) es va produir, bàsicament, a Europa i l’Amèrica del Nord. A 
Àsia i Àfrica el procés ha estat invers, ja que, normalment, l’augment de la 
població urbana ha precedit la industrialització. Una injusta distribució 
de la terra i el creixement demogràfic rural han provocat grans migracions de 
camperols a la ciutat tot cercant les hipotètiques millors condicions  
de vida que ofereix el mercat de treball urbà.

Una interpretació tradicional de la urbanització considera aquest fet 
únicament com el resultat d’una sèrie de canvis demogràfics, econòmics i 
geogràfics, però una visió més avançada obliga a considerar com a bàsics els 
aspectes culturals, ja que les ciutats són font d’innovacions que, en 
difondre’s, van creant nous vincles i van teixint els actuals sistemes urbans.

Glossari

• Urbanització. Fenomen pel qual les 
ciutats creixen d’una manera accele-
rada (en nombre, població i superfí-
cie) i els modes de vida urbans es 
fan extensius a grans àrees. 

Font 1. A principis del segle xx les ciutats més grans del món es 
trobaven a Europa i Amèrica. En la imatge, vista de Nova York.

Font 2. Les ciutats més grans del món, com, per exemple, Tòquio, es 
troben en l’actualitat a Àsia.

LA CIUTAT I ELS SISTEMES URBANS



185

UNITAT 4

4.1.2. Els criteris per definir la ciutat
L’element característic de tota zona urbana és la ciutat. Tanmateix, es fa 
difícil donar una definició de ciutat universalment eficaç perquè, a escala 
mundial, es barregen molts criteris diferents per caracteritzar-la. 

Les explicacions quantitatives, basades en la quantitat d’habitants, 
l’ocupació de la població activa, la densitat d’habitants, etc. no són igual-
ment vàlides a tot arreu, ja que la mateixa xifra pot tenir diferents signi- 
ficats segons el grau de desenvolupament del país a què es refereixin.  
A Espanya, de la mateixa manera que a Grècia, es considera urbà qualse-
vol nucli amb més de 10.000 habitants, però aquest límit es rebaixa a 
1.000 al Canadà o a 2.500 als Estats Units, i s’eleva a 30.000 al Japó. A la 
República Popular de la Xina el govern considera com a urbans els nuclis 
amb més de 100.000 habitants no ocupats en el sector primari.

Altres explicacions, basades 
en la forma de l’agrupament dels 
edificis i els carrers, les caracterís-
tiques sociològiques de la pobla-
ció o les institucions administrati-
ves, acostumen a ser imprecises i 
no permeten establir compara-
cions entre les diferents zones del 
món a causa d’aquesta diversitat 
de criteris.
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Font 4. Percentatge de població urbana 
per continents (1950-2050). Durant les 
darreres dècades el percentatge de 
població urbana al món ha crescut molt i 
es preveu que aquesta tendència es 
mantingui. Els increments relatius més 
importants es donen a Àfrica i a Àsia.

Font 3. L’àrea metropolitana del Caire, 
amb prop de divuit milions d’habitants, és 
la regió urbana més gran del continent 
africà.

Àfrica Amèrica 
Llatina

Amèrica 
del 

Nord
Àsia Europa Oceania

1950 14,4 41,4 63,9 16,3 51,3 62,0

1975 25,7 60,7 73,8 24,0 65,3 71,5

2000 36,0 75,5 79,1 36,8 70,8 70,4

2025 47,2 83,8 85,7 49,9 76,9 70,8

2050 61,6 88,8 90,1 64,7 84,3 74,4
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4.1.3. Els diferents ritmes d’urbanització
Fins al segle xxi, la població rural sempre havia estat més nombrosa que 
la població urbana. Des de l’any 2008, però, les estadístiques mos- 
tren que més de la meitat de la població mundial viu en àrees urbanes, i 
es preveu que cap a l’any 2030 el 60 % de tots els habitants de la Terra 
viurà en ciutats, la majoria de les quals tindran més d’un milió d’habitants. 
El món del futur serà un món de ciutats, i entre aquestes tindran una es-
pecial importància les ciutats milionàries.

Els ritmes d’urbanització són diferents arreu del món. A Europa, en-
tre el 1995 i el 2000, el creixement de la població urbana va ser pràctica-
ment del 0 %, tot i que el conjunt de la població va créixer un 0,5 % anual. 
A Àfrica, en el mateix període, la població urbana augmentà un 4,3 % 
anual, mentre que el conjunt de la població creixia només un 2,4 % anual. 
Durant bona part del segle xx, el creixement més ràpid es va produir a les 
ciutats de l’Amèrica Llatina, però al segle xxi el creixement més gran de 
població urbana es registra a Àfrica i a Àsia.

4.1.4. Les diferents funcions dels espais 
urbans
Les funcions urbanes es poden resumir en quatre: la funció administra-
tiva i de serveis, la funció comercial, la funció residencial i la funció indus-
trial.

– La funció administrativa i de serveis. Una característica de les ciu-
tats és que presten tota mena de serveis: financers, culturals, lúdics, etc. 
També és a les ciutats on les administracions públiques i les companyies 
privades solen instal·lar les seves oficines principals. 

Glossari

• Funció urbana. Cadascuna de les  
aplicacions de les activitats pròpies 
d’una ciutat i la seva àrea d’influència.

Font 5. Àrea administrativa i de serveis de 
la ciutat nord-americana de Boston.
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Aquestes activitats tendeixen a situar-se a les parts més cèntriques del 
nucli urbà. Poden ser zones modernes de recent creació amb notables 
edificis singulars, com ara gratacels o palaus per a congressos, però també 
poden trobar-se als barris més antics. Sovint, aquests barris vells van patir 
una important degradació durant l’època d’industrialització, però s’han 
recuperat coincidint amb el creixement del sector dels serveis propi de 
l’era postindustrial.

Aquestes zones administratives i de serveis es coneixen internacional-
ment amb la denominació de CBD (Central Business District). Solen ser 
àrees molt ben comunicades amb la resta de la ciutat mitjançant la xarxa 
pública de transports. Les indústries i els habitatges hi són molt escassos.

– La funció comercial. L’activitat 
comercial és una característica pròpia 
de les zones urbanes, fins al punt que 
moltes ciutats actuals tenen el seu ori-
gen en antics mercats. A les àrees amb 
funció comercial es concentra un ven-
tall molt ampli d’activitats de compra i 
venda de tota mena de productes. Hi 
destaquen els comerços altament es-
pecialitzats i els grans magatzems o 
hipermercats que proveeixen la pobla-
ció de la regió urbana.

Els centres de serveis de les ciutats 
acostumen a ser poc homogenis i a 
presentar el que s’anomena especia-
lització interna. En un centre urbà 
amb especialització interna es troben 

carrers o barris en els quals predomina una activitat concreta (finances, 
comerç, activitats culturals, de lleure, etc.). Per exemple, la part sud de 
l’illa de Manhattan (Nova York) està especialitzada en activitats finance-
res, mentre que la part nord està dedicada principalment a activitats co-
mercials i d’oci.

– La funció residencial. Una de les principals funcions de la ciutat és 
que la gent hi pugui viure. Aquesta funció es desenvolupa en zones amb 
característiques molt diverses: grans blocs de pisos, barris amb cases 
adossades, barris antics, etc. Durant les darreres dècades, els barris antics 
de les ciutats del món desenvolupat han tendit a ser ocupats per persones 
amb rendes força baixes. Això s’explica perquè el deteriorament d’edificis 
i carrers no permetia que els preus dels habitatges fossin alts. Aquesta ten-
dència a la degradació només pot canviar si les autoritats prenen mesures 
per rehabilitar els barris més vells.

Font 6. Oxford Circus és una de les àrees 
comercials més importants de Londres.
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La població no es distribueix, per tant, d’una manera homogènia en 
l’espai urbà, sinó que tendeix a agrupar-se per zones a causa de la segrega-
ció espacial. La segregació espacial està determinada, bàsicament, pel 
nivell econòmic de les persones, ja que les característiques pròpies d’un 
barri (ubicació, comunicacions, qualitat ambiental, etc.) fan que els preus 
dels habitatges siguin més alts o més baixos, i la gent va a viure a llocs on 
els preus es corresponen amb el seu nivell de renda. A les variables econò-
miques se n’hi poden afegir altres, com ara el país de procedència. Això 
s’esdevé especialment a ciutats amb molta població immigrant de nacio-
nalitats diferents.

Les zones que van aparèixer al voltant dels nuclis històrics a finals del 
segle xix i principis del xx són conegudes amb el nom d’eixamples i so-
len ser zones residencials de classes mitjanes. Atesa, però, la seva cèntrica 
posició respecte del conjunt de la ciutat, la tendència d’aquests eixamples 
ha estat convertir-se en zones de serveis, fet que ha provocat l’augment de 
preus i la consegüent pèrdua d’habitants, que han marxat cap a zones 
menys cares.

A la perifèria de les regions urbanes solen trobar-se dos tipus ben dife-
renciats de zones amb funció residencial. D’una banda, hi ha les anome-

Font 7. Segregació espacial a la ciutat  
de Viena (Àustria). Dels aproximadament 
1.550.000 habitants de Viena, el 20 % són 
estrangers. D’aquests estrangers, el 40 % 
són persones de l’antiga Iugoslàvia, el 16 % 
són turcs i la resta, polonesos, alemanys, 
hongaresos i d’altres nacionalitats. Els dos 
primers grups s’han concentrat als barris 
que formen la primera corona de suburbis 
al voltant del centre històric, barris que els 
austríacs prefereixen abandonar per anar  
a viure a les àrees residencials de l’est i de 
l’oest de la ciutat.

Glossari

• Segregació espacial. Distribució de la 
població urbana en àrees diferents 
segons les seves característiques 
econòmiques, socials, culturals o re-
ligioses.
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nades zones suburbials, situades al costat dels centres d’ocupació i on 
viuen persones de rendes baixes. El més freqüent és que hagin estat edifi-
cades sense gaire planificació urbanística, la qual cosa implica una manca 
de serveis bàsics per a la població. Aquestes zones són també anomena-
des ciutats dormitori, ja que la seva funció principal és allotjar la gent, 
més que no pas donar serveis, que cal anar a buscar a altres llocs.

D’altra banda, a les zones perifèriques de les àrees metropolitanes hi 
ha barris amb una funció residencial, les àrees suburbanes. Aquests bar- 
ris no tenen res a veure amb les zones suburbials: no estan mancats de 
planificació ni degradats ambientalment, sinó que normalment estan ben 
comunicats per carreteres i autopistes i disposen de comerços en àrees de 
gran superfície de recent creació.

– La funció industrial. Històricament, les activitats industrials van 
tendir a situar-se a les ciutats o bé a prop d’aquestes, aprofitant així la 

proximitat als centres de consum, la concentració 
de sistemes de transport i l’abundància de mà 
d’obra. El pas del temps, però, ha deixat antiqua-
des àrees industrials urbanes que en el seu mo-
ment van ser capdavanteres. Igual que en el cas 
dels nuclis històrics, moltes d’aquestes zones 
s’han degradat força i ha calgut rehabilitar-les i 
canviar-ne els usos.

Les zones industrials es localitzen actualment 
a la perifèria de les ciutats. Les grans factories són 
als polígons industrials i als parcs tecnològics. 

Font 8. Barri de cases adossades a 
Portland (Gran Bretanya).

Glossari

• Polígon industrial. Zona planificada 
urbanísticament perquè s’hi instal·lin 
empreses dedicades a activitats in-
dustrials. La concentració d’indús- 
tries en un polígon permet a les 
empreses compartir serveis, dispo-
sar de sòl a bon preu, ser prop de 
proveïdors i clients, etc. Una carac-
terística dels polígons industrials és 
la bona accessibilitat a les xarxes de 
transports i de comunicacions.

• Parc tecnològic. Àrea industrial crea-
da per concentrar empreses dedica-
des a la recerca i el desenvolupa-
ment tecnològic. En la promoció 
d’aquests parcs solen participar-hi 
tant empreses privades com univer-
sitats i administracions públiques. Les 
empreses que hi treballen desenvo-
lupen i utilitzen tecnologia capdavan-
tera, i es dediquen a activitats tan 
diverses com l’electrònica, la recerca 
farmacèutica o biomèdica, etc.

Font 9. Al barri del Poblenou de Barcelona, renovat recentment, 
conviuen fàbriques antigues, ja en desús, amb edificis molt 
moderns.
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4.1. Defineix en què consisteix la urbanització.

4.2. Quina és la xifra oficial per sobre de la qual una 
població és considerada ciutat a l’Estat espanyol?

4.3. Quin tipus de població és més gran actualment 
al món, la rural o la urbana?

4.4. Quin és el continent on es localitzen les ciutats 
més grans del món?

4.5. Enumera les quatre funcions principals dels es-
pais urbans.

4.6. Què vol dir que les ciutats tenen una funció co-
mercial?

4.7. A què fa referència l’expressió especialització in-
terna de les ciutats? 

4.8. Explica les característiques principals de les zo-
nes urbanes conegudes amb el nom de Central Busi-
ness District.

4.9. Què s’entén per segregació espacial?

4.10. A què fa referència el terme eixample?

4.11. Quines són les característiques principals de 
les ciutats dormitori?

4.12. Què és una àrea suburbana?

4.13. Quins factors fan que les indústries s’instal·lin 
a prop de les ciutats?

4.14. A quina zona de les àrees urbanes tendeixen a 
situar-se actualment les indústries i els parcs tecnolò-
gics?

4.15. Segons les dades de la font 4, quins són els 
continents amb un increment relatiu de població ur-
bana més important entre el 1950 i el 2050?

4.16. Quina és l’àrea metropolitana més gran del 
continent africà?

4.17. Com va ser el creixement de la població urba-
na a Europa entre el 1995 i el 2000?

4.18. Quina relació hi va haver entre la Revolució 
Industrial i el creixement de les ciutats al segle xix?

4.19. Què vol dir que les ciutats tenen una funció 
residencial?

4.20. Per què els barris antics de les ciutats del món 
desenvolupat tendeixen a ser ocupats per persones 
amb rendes baixes?

4.21. Quines són les característiques de les àrees sub- 
urbanes?

4.22. Per què creus que actualment les indústries ja 
no s’instal·len al centre de les ciutats?

4.23. Què és un parc tecnològic?

4.24. Què és un polígon industrial?

ActivitAts


