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1 Línia de recerca

La Població i el Sistema Urbà: dinàmica,diversitat i desigualtat.

2 Sublínia de recerca

Models de Creixement Urbanístic: de la ciutat compacta a la ciutat difusa. La sostenibilitat a les 
ciutats.

3 Escala de Treball

Espanya,Catalunya i Camp de Tarragona.

4 Propostes per als Treballs de Recerca

Mancomunitat de serveis per a la gestió ambiental d'espais urbans.
Espais sense urbanitzar
Horts Urbans

5 Competències Generals del Batxillerat

• Competència en gestió i tractament de la informació
• Competència digital
• Competència en recerca

6 Competències Específiques de la Geografia

• Competència en la dimensió espacial dels fenòmens.
• Competència en l'anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques
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7 Introducció 

La recerca en els models de creixement urbanístic  focalitza en el desenvolupament de les ciutats: 
quins  són les  models  de  ciutat,  l'estructura,   la  funcionalitat  i  les  patrons  demogràfics  que s'hi 
estableixen, al llarg del temps i en un futur.

El  model  d'estructura  urbana  s'estudia  en  relació  de  l'organització  territorial,  en  especial  de 
l'habitatge  (plans  d'ordenació  urbana,pla  de  barris),  les  infraestructures  de  mobilitat  (plans  de 
mobilitat, plans especials d'infraestructures i polítiques de mobilitat).

El model de funcionalitat urbana s'estudia en relació a de les necessitats productives (de béns o 
serveis), residencials i turístiques a diferents àmbits.

El  perfil  demogràfic  que  també forma part  de  la  comprensió  del  model  és  a  vegades  causa  o  
conseqüència  del  model  de  ciutat.  La  societat  en  el  si  de  les  ciutats  genera  processos  de 
fragmentació social o cohesió social.
Per tant la recerca en el model de ciutat té una component historicista i un altre de  visionari en la  
relació de l'estructura,funcionalitat i la estructura i dinàmica demogràfica.

El  coneixement   dels  models  de  ciutat  existent  permet  fer  recerca  de  les  necessitats 
urbanístiques,d'infraestructures i de serveis de les societats.
El coneixement  dels models de ciutat  permet investigar  sobre els  nous patrons de sostenibilitat 
ambiental aplicats tant al disseny com a la gestió de les ciutats, i més enllà als patrons i hàbits de 
consum, socialització i organització polític-administrativa.

El model de ciutat té una dimensió territorial més extensa que es manifesta en la xarxa de ciutats  
mitjanes a nivell regional o globals, però que en conjunt  formen una estructura :la xarxa mundial de 
ciutats.

Ha de ser conscient dels processos de fragmentació social a l’interior de les ciutats, així com dels  
diferents models de creixement urbanístics existents i la relació amb la sostenibilitat ambiental de 
les ciutats.
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8 Objectius de la Línia de Recerca

 L'alumnat ha de conèixer i tipificar els models de creixement urbanístic, es a dir els patrons 
de la ciutat compacta i de la ciutat difusa, així com els seus impactes socials, econòmics i  
territorials.  En aquest  sentit  ha  l'alumne hauria  d'identificar  indicadors  de   sostenibilitat 
aplicats al model de ciutat i fer-ne una avaluació.

9 Objectius Específics de la Sublínia de Recerca.

• Identificar i conèixer els grups de recerca o gestió en urbanisme, política territorial i política 
urbanística a escala Espanyola i Catalana.

• Identificar, conèixer i manipular bases de dades sobre urbanisme,població urbana, model de 
territori , model de ciutat, infraestructures i equipaments;el nombre de població, tipologia, 
densitat, distribució de la població en el context urbà.

• Manipular mapes, crear-ne i extreure informació  rellevant a a partir de les font proposades.
• Identificar i conèixer els els models de ciutat.
• Identificar i conèixer es relacions entre ciutats.
• Conèixer i  avaluar l'impacte de les infraestructures i els equipaments urbans en el model de 

ciutat. La mobilitat generada, la mobilitat obligada i els efectes nimbi
• Reconèixer i avaluar l'impacte de les ciutats envers el territori.
• Identificar i conèixer conflictes socials i territorials e relació amb l'ocupació de l'espai urbà, 

la gestió de les ciutats i l'ús quotidià.
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10 Fonts i Recursos per Fomentar la Recerca

10.1 Informació General:

-SIU:Portal de Suelo y Política Urbanas, del Ministerio de Fomento Gobierno de España,
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?lang=ca

El Portal de sòl i polítiques urbanes de  del Ministeri de Foment proporciona continguts en política 
urbanística, evolució dels models de creixement,mapes, atles,.., també es pot accedir a :
-L'Atles estadístic de les àrees urbanes a Espanya:
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=73&lang=ca
L'Atles estadístic de les àrees urbanes a Espanya té com a objectiu principal donar a conèixer a 
nivell territorial, la situació de les  àrees urbanes espanyoles en relació amb una sèrie de paràmetres 
com ara la població, l'habitatge, serveis, infraestructures o planejament urbanístic.

-Agencia d'Ecologia Urbana de Barcelona
http://bcnecologia.net/ca/publicacions/el-llibre-verd-del-medi-ambient-urba

Web dedicada ala promoció de la sostenibilitat en la planificació i gestió de la ciutat de Barcelona i 
altres.
Es pot obtenir el llibre El Llibre Verd del Medi Ambient Urbà editat per el Ministeri de Medio 
Ambiente del Gobierno Español. Que presenta un extensa visió del procés d'urbanització: model 
d'urbanisme i planificació. També la relació de l'urbanisme amb la mobilitat, l'exclusió social, la 
biodiversitat, la habitabilitat i la edificabilitat. En la direcció:http://bcnecologia.net/ca/publicacions/el-llibre-
verd-del-medi-ambient-urba

-Generalitat. Departament de Territori i Sostenibilitat
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?
vgnextoid=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=695b853a14fa7210VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Organisme encarregat de la planificació del territori català anivell supramunicipal. Proporciona en 
l'apartat d'Estadística indicadors d'habitatge, mobilitat, territori i població.

-Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona/ Enquestes de Mobilitat.
http://www.  iermb.uab.es/htm/mobilitat/default.asp  

Proporciona informació i bases de dades de les enquestes de mobilitat obligada, mobilitat en dia 
feiner  i  proporciona  enllaços  a  proveïdors  de  estadístics  i  altres  institucions  que  estudien  la 
mobilitat.

-Sostenible/Revista de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat/Especial Ecociutats
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?
cod_admin=1&cod_idioma=1&data_consulta=2011-02-13&seccio=11&num_noticia=9
Web de la xarxa de ciutats per la sostenibilitat de Catalunya on es publica iniciatives de gestió de les 
ciutats.

-Càtedra  d'Estudis  Urbans,Territorials  i  Ciutats  Intermèdies  Lleida/  Ciutats  Intermèdies 
/Web d'interès.
http://www.ceut.udl.cat/ciutats-mitjanes-i-intermedies/webs-de-interes/

http://siu.vivienda.es/portal/index.php?lang=ca
http://www.ceut.udl.cat/ciutats-mitjanes-i-intermedies/webs-de-interes/
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_admin=1&cod_idioma=1&data_consulta=2011-02-13&seccio=11&num_noticia=9
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_admin=1&cod_idioma=1&data_consulta=2011-02-13&seccio=11&num_noticia=9
http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/default.asp
http://www.iermb.uab.es/htm/mobilitat/default.asp
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.c6e8d3be598ec9745f13ae92b0c0e1a0/?vgnextoid=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=695b853a14fa7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://bcnecologia.net/ca/publicacions/el-llibre-verd-del-medi-ambient-urba
http://bcnecologia.net/ca/publicacions/el-llibre-verd-del-medi-ambient-urba
http://bcnecologia.net/ca/publicacions/el-llibre-verd-del-medi-ambient-urba
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=73&lang=ca
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Pàgina web de la Universitat de Lleida especialitzada en la investigació en ciutats intermèdies.

Geografia: Blog per explicar el món des d'una perspectiva geogràfica
http://blocs.xtec.cat/geografia/?page_id=7

Blog  de  Sonia  Ruiz  del  INS  Cubelles  amb  continguts  de  2ON  de  B.A.T.  Sistemàtics  i  molt 
actualitzats. L'adreça web proposta serveix d'orientació metodològica  en l'elaboració de la recerca.

10.2 Bases de Dades

CSIC/ Base de Datos de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio
http://www.cindoc.csic.es/urbadoc.htm

10.3 Blogs

-Territori. Observatori de projectes i debats territorials a Catalunya.
http://territori.scot.cat/index.php

Proporciona informació actualitzada i debat a Catalunya entorn tres temes: sostenibilitat,urbanisme i 
mobilitat.

10.4 Bibliografia

-MORRIS,J.E.(1979).  Historia  de  la  forma  urbana.  Desde  sus  orígenes  hasta  la  Revolución  
Industrial. Barcelona. Colección Arquitectura. Perspectivas. Editorial Gustavo Gil.

Aquest llibre és un clàssic de per entendre la morfologia de les ciutats des d'una visió historicista 
.No parla dels nous processos urbanístics a partir de la segona guerra mundial.

-SORRIBES,Josep,et.al.(2001).Las  ciudades  del  siglo  XXI.  Colección  Interciencias.Centro 
Francisco Tomás y Valiente. UNED.

Aquest llibre proporciona varies eines. La primera ala concepció de les ciutats al  llarg de la història. 
Segon,introdueix el  concepte de sostenibilitat urbana,  pag 99, i alguns indicadors ,pg114.Tercer, 
proporciona un anàlisi gràfic i estadístic de les ciutats i la població urbana, pag 205, útil com a 
referent metodològic.

-ASCHER,François.(2007).Los nuevos principios del urbanismo.Madrid. Alianza Editorial.

Aquest  llibre  permet  entendre  l'urbanisme  des  de  la  perspectiva  sociològica.  Introdueix  els 
conceptes de metapolitització ( escala i forma de les ciutats),societat hipertext,capitalisme cognitiu, 
mobilitat i composició social.

-Diputació de Barcelona(2009).Xarxes de ciutats a Catalunya  .Col.lecció Documents de Treball. 
Diputació de Barcelona.

Aquest document proporciona metodologia en l'estudi de les xarxes de ciutats. Es presenta  una 
recerca de tipologies  de xarxes de ciutats,  tipificades i  categoritzades,  especialment  dels caso a 
Catalunya però també a la resta d'Espanya.

http://territori.scot.cat/index.php
http://www.cindoc.csic.es/urbadoc.htm
http://blocs.xtec.cat/geografia/?page_id=7
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-GONZALEZ REVERTÉ,FRANCESC.(1997). Ordenació del Territori i Sostenibilitat al Camp de  
Tarragona. Reus. Fundació d'Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens i Mercadé.

El capítol 2 sobre sostenibilitat ambiental proporciona un anàlisi i diagnosi del sistema urbà del 
Camp de Tarragona. En el capítol cinquè serveix per fer una metodologia d'estudi d'equitat social i  
accés a l'habitatge. Es pot utilitzar com a fonament metodològic

-Guallart,  Vicente.(2011)  La  ciudad  autosuficiente.  Habitar  en  la  sociedad  de  la  
información.Barcelona. RBA libros.

-Vicente Guallart exposa la seva idea de smart citie i la seva repercussió a l'habitatge, la ciutat i la  
metròpolis, especialment en el cas de Barcelona. A Tarragona aquest concepte s'està introduint per 
la Jove Cambra de Tarragona.

-BADILLO JIMÉNEZ, Walberto.  El Modelo Barcelona De Espacio Público y Diseño Urbano:  
Evolución De Los Espacios Colectivos De La Ciudad. De La Casa Bloc a L'Illa Diagonal. , 2012-
10-01.  Disponible  en  <http://hdl.handle.net/2445/32167>  Dipòsit  Digital  de  la  Universitat  de 
Barcelona. Col·lecció de documents que expliquen el model urbanístic  de Barcelona.

11 Instruments

Visor Cartográfico del Portal de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España.
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=49&lang=ca

Mapa Urbanístic de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
El  visor  proporciona  capes  d'informació  amb  la  tipologia  de  sòl,  límits  administratius  i  altre 
informació.

European Enviorement Agency/Urban Enviroment
http://www.eea.europa.eu/themes/urban
Espai  web  que  proporciona  indicadors  de  sostenibilitat  urbana,  mapes  i  dades  de  les  ciutats 
europees.

http://www.eea.europa.eu/themes/urban
http://ptop.gencat.cat/muc-visor/AppJava/home.do
http://siu.vivienda.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=49&lang=ca
http://hdl.handle.net/2445/32167
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12 Metodologia

Identificar i conèixer els grups de recerca o gestió en urbanisme, política territorial i política 
urbanística a escala Espanyola i Catalana.

• A l'àmbit espanyol i català el Ministeri de Foment del Govern Espanyol i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat són els que generes les bases del planejament urbanístic i territorial, 
base  del  desenvolupament  del  models  de  ciutat.  Es  consulta  aquestes  fonts  que  a  més 
proporcionen indicadors per valorar els models de ciutat existents.

Identificar, conèixer i manipular bases de dades sobre urbanisme,població urbana, model de 
territori , model de ciutat, infraestructures i equipaments;el nombre de població, tipologia, 
densitat, distribució de la població en el context urbà.

• Es proposen en l'apartat de Recursos, dos visors urbanístics, un a nivell estatal i un altre a 
nivell  català.  S'observa la  morfologia urbana de l'àrea d'estudi  i  es posa en relació amb 
indicadors com la densitat de població.

• Es relaciona la població en relació a l'àrea urbana :es descriu la població dels municipis 
integrats  en l'àrea  d'estudi  (  nombre,  densitat,  dinàmica  de població,  mobilitat  obligada, 
població  ocupada  per  sector  econòmic  i  estructura  de  població).  Es  posa  la  població  a 
estudiar en relació a àmbits administratius superiors.

Manipular mapes, crear-ne i extreure informació  rellevant a a partir de les font proposades.

• S'obté un mapa i ortofotomapes de les fonts cartogràfiques de l'àrea d'estudi.

◦ Identificar i conèixer els els models de ciutat.
◦ Per definir el model de ciutat es fa una inferència de la morfologia, la població ,les 

activitats econòmiques i les necessitats polític-administratives de les administracions que 
hi tenen competències.

Identificar i conèixer es relacions entre ciutats.

• Els models de ciutat tenen condicionants en funció de la proximitat a altres ciutats llavors 
s'analitza  la  relació  entre  les  àrees  urbanes  en  funció  del  nombre  de  població, 
densitat,mobilitat generada i funcions dels nuclis principals.

Conèixer i  avaluar l'impacte de les infraestructures i els equipaments urbans en el model de 
ciutat. La mobilitat generada, la mobilitat obligada i els efectes nimbi.

• La recerca es fa consultant publicacions o articles d'opinió sobre els impactes de la mobilitat  
i  el trànsit en general en relació a la morfologia i organització funcional de la ciutat o àrea 
urbana  estudiada. També s'analitza l'impacte de determinades infraestructures, desitjades o 
no  ,imposades  o  reclamades  en  relació  a  la  quotidianitat  de  la  població  i  les  activitats  
econòmiques.

Reconèixer i avaluar l'impacte de les ciutats envers el territori.
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• Cada model de ciutat genera unes necessitats de les que es té que abastir del territori. El que 
s'ha de fer és valorar , per la l'àrea d'estudi 'estudi, les entrades i les sortides de matèria i  
energia:

• Per  entrades  entenem:  les  necessitats  energètiques,  hidrològiques,alimentàries,  de 
manutenció, i altres fluxos.

• Per sortides entenem: residus, emissions,vestits tant cap ales afores de les ciutats com en el 
sí urbanístics.

Identificar i conèixer conflictes socials i territorials e relació amb l'ocupació de l'espai urbà, la 
gestió de les ciutats i l'ús quotidià.

• El que es fa es reflectir  els impactes socials del model de ciutat.  Es parla en termes de  
tipologia d'edificis  i densitat d'habitatge en relació a al densitat de població per reflectir 
l'eficiència en la gestió urbanística. Es relaciona la població estacional amb els conflictes de 
convivència i gestió municipal.

• També es tracta els temes de barris marginals, i dels barris populosos, centres urbans  altres 
formes que generen conflictes a la societat.
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