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_Un barri és l’indret d’un nucli habitat de manera més o menys densa on les persones consti-
tueixen la seva xarxa social de convivència i proximitat, i on les relacions “donen forma” als sen-
timents de pertinença. Aquest  sentiment de pertinença és molt important per estimar un lloc. 

_També és al barri on la vida quotidiana s’identifi ca amb la ciutat a partit d’una 
sèrie de característiques defi nitòries del lloc. De vegades no només amb la ciutat, 
si aquestes característiques són prou singulars poden transcendir més enllà del nu-
cli urbà. Això passa tot sovint amb les zones més antigues de la ciutat. Els cascs antics.

_Els cascs antics de les ciutats són barris molt diferents a la resta. Tenen mol-
ts més anys a l’esquena que no pas la majoria. Aquesta diferència crono-
lògica tan gran és degut sobretot, a la falta d’expansió a causa de les mu-
ralles i al creixement sobtat de les ciutats durant la revolució industrial.

_Els seus carrers mostren fàcilment la seva història, fruit de la seva esponta-
neïtat a l’hora d’ésser creats, sovint són estrets i sinuosos, com els camins que ha-
vien estat. El material més abundant és la pedra, de poc manteniment i molt durable 
i resistent. També són ombrívols i foscos a causa de l’alçada de l’edifi cació adjacent.

_Els seus edifi cis són molt alts i esvelts. Evidencien diverses remuntes. Són freqüents els 
monumentals, que expliquen qui havia estat poderós en el passat. Aquests es barregen 
amb els petits carrers. L’enclaustrament dins de les muralles obligava a construir sobre ruï-
nes i edifi cis, poques vegades es decidia expandir la muralla per deixar respirar la ciutat.

_La combinació d’aquests factors ha fet dels “barris vells” una àrea amb unes caracterís-
tiques formals molt diferents a la resta de la ciutat. Això comporta que la vida al barri i la 
seva xarxa de relacions també tingui diferencies. La més important, és la poca mobilitat 
que permeten en vehicle rodat. El fet d’anar a peu multiplica les relacions socials i la fal-
ta de soroll genera un ambient molt agradable. Per exemple és mot més fàcil veure nens 
jugant al carrer que en qualsevol altre zona de la ciutat. Aquest fenomen, juntament amb 
el tipus de locals i rendes del barri, també genera un tipus d’activitat econòmica consti-
tuïda principalment per petits comerciants, compromesos amb la vida del barri i botigues 
especialitzades. Un altre element que ajuda al sentiment de pertinença és la dimensió 
d’aquest barris. El reconeixement dels seus límit directament de manera física, amb el pro-
pi cos, ajuda al seu habitant a tenir una idea global del lloc on viu i les seves dinàmiques.      

_Aquest estil de vida, fortament cohesionat pot ser una peça clau per 
a la ciutat, no només econòmica sinó social i ambiental, un patrimoni.

_La revolució industrial va fer augmentar de manera exponencial la població de les ciutats. 
Es feia necessari trobar una solució als problemes d’higiene i salubritat. Les noves tecno-
logies, tècniques i estratègies militars feien totalment innecessària el manteniment de les 
muralles de les ciutats. Durant l’enderroc de les muralles i l’expansió de les ciutats va fer 
que les rendes que s’ho  podien permetre marxessin del centre en busca d’un major confort.

_Aquest èxode encara continua. Els nivells de confort que la societat del ben estar de-
mana actualment són difícils d’assolir en edifi cis antics i no preparats. Normalment per 
l’alt cost que això comporta i per les despeses constants del manteniment d’aquestes 
edifi cacions. Sense afegir que actualment impera l’estil de vida de la mobilitat.

_ El cotxe privat com a mitjà de transport per excel•lència, genera poca vida social relacio-
nada amb un lloc concret. Les xarxes socials no s’identifi quen amb el lloc i per tant el senti-
ment de pertinença es trenca. Hi ha una ruptura entre lloc i vida social. A més, aquest estil 
de vida genera barris molt extensos de petits nuclis familiars sense relació, totalment au-
tistes i no barreja usos ni activitats econòmiques productives evidents. Només especulació. 

_Actualment els cascs antics de les ciutats estan patint un fenomen generalit-
zat de “Turistifi cació”. Aquest fenomen estar impulsat bàsicament per dos factors: 
l’abandonament progressiu per part de la població en busca de major confort i/
o pocs recursos econòmics i la presència de punts d’interès turístic per el visitant. 

_Els sectors fi nancers amb prou poder econòmic, veuen l’interès turístic per els 
cascs antics com una oportunitat per generar benefi cis. Creen activitats relacio-
nades amb aquestes dinàmiques: restaurants, hotels, botigues... Els guanys són 
prou grans com per afrontar la despesa de rehabilitació dels edifi cis que ocupen.

_La presència massiva de visitants, turistes o no, fa canviar el comerç dels barris. 
Normalment per a establiments que no tenen cap relació amb el lloc. La seva cliente-
la té més capacitat econòmica i per tant els preus pugen. Això provoca que més gent 
marxi del barri. Deixant el lloc lliure per a més activitats relacionades amb el turisme.
                      

_De nou la turistifi cació és un fenomen 
propi de l’estil de vida da la mobilitat. 
Els seus actors poc tenen a veure amb 
el lloc, en aquest cas els cascs antics. 
És un procés en el qual xarxes socials 
i econòmiques, poc relacionades amb 
la xarxa de proximitat del barri, des-
placen aquelles que si que ho estan. 
Finalment l’indret perd la seva identi-
tat, per guanyar-ne un a de nova, com 
centre de consum de bens i cultura. 

_Ja no hi ha xarxes de proximitat, que 
defi neixin el barri. Les característi-
ques defi nitòries del lloc es dilueixen, 
per tant, la identifi cació del barri amb 
la ciutat des del punt de vista del ciu-
tadà desapareix. Es converteix en un 
lloc que ha perdut la seva ànima, és 
tan sols una màquina de fer diners.

_Crec que és possible fer conviure les 
dues realitats, és a dir, crear un pol 
d’atracció turística no necessària-
ment ha d’extingir un estil de vida 
amb unes característiques i cultures 
molt concretes, riques i defi nides. 
El projecte pretén ser un node po-
tenciador d’activitats de proximitat 
i a l’hora un connector, tant per a la 
gent del barri com per un visitant.
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Destinació  temps  Cost*Destinació  temps  Cost*

Madrid  1h30min  17,67€Madrid  1h30min  17,67€
Roma  1h35min  34,99€Roma  1h35min  34,99€
Venezia  1h35min  22,99€Venezia  1h35min  22,99€
París   1h50min  20,99€París   1h50min  20,99€
London  2h10min  15,99€London  2h10min  15,99€
Brussels  1h55min  22,99€Brussels  1h55min  22,99€
Eindhoven  2h05min  22,99€Eindhoven  2h05min  22,99€
Frankfurt  1h55min  15,99€Frankfurt  1h55min  15,99€
Bremen  2h20min  13,99€Bremen  2h20min  13,99€
Oslo   3h05min  22,99€Oslo   3h05min  22,99€
Glasgow  2h45min  22,99€Glasgow  2h45min  22,99€
Gdansk  3h05min  22,99€ Gdansk  3h05min  22,99€ 

*cost aproximat de reserva 1 mes abans del vol*cost aproximat de reserva 1 mes abans del vol
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Les activitats vinculades a l’activitat econòmica turística prenen importància desplaçant a 
les activitats econòmiques que participen de la xarxa de proximitat del lloc.

Àrea Comercial, Administrativa i de Rendes Mixtes
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