
BARCELONA   (plànol del 1953)

Barcelona era una ciutat on el 40% del territori era industrial, aquesta industria estava vinculada directament 
amb la ciutat. 
Actualment això s’ha perdut (com es veu al plànol de la dreta d’aquesta pàgina) queda activitat industrial 
repartida per 3 punts de la ciutat:

 · A la zona franca, industria-logística.

 · Al 22@ industria de les Tecnologies de la Informació i Comunicació.

 · Al Bon pastor industria productiva, amb una forta degradació.
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Logística
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Productiva
El projecte entén que el model de ciutat que s’ha de plantejar és un model híbrid on els barris estiguin compos-
tos per diversos usos compatibles entre ells: residència, comerç i industria (petita i mitjana i les TIC,) procurant 
formar un sistema on els elements i les interseccions d’uns amb els altres, es posin en relació.

Model de ciutat difusa vs ciutat compacte. 
Relació entre el model de ciutat i el model econòmic.

La ciutat difusa (el model anglosaxó) que té de tot i molt, però dispers: 
separat funcionalment (la universitat, la indústria, la residència, les àrees comercials, les oficines...) i segregat 
socialment.
Uneix les parts amb una densa xarxa horitzontal de carreteres i vies per al transport privat. 
Aquesta forma de procedir multiplica el consum del sòl, d’energia i de materials.

La ciutat compacta, (el model mediterrani), més densa continua i multifuncional. 
Un model que augmenta la complexitat de les seves parts internes, augmentat la vida social amb cohesió i una 
plataforma econòmica més competitiva.

Aquesta forma de procedir estalvia sòl, energia i recursos materials, preservant els sistemes agrícoles i naturals.

Conum del sòl, d’energia i de materials.

MODEL DE CIUTAT DIFUSA

MODEL DE CIUTAT COMPACTE

Conum del sòl, d’energia i de materials.

Funcions 
(universitat, industria, residència, grans arees comerç, oci...)

Funcions 
(universitat, industria, residència, comerç, oci...)

Nuclis socials segons nivell adquisitiu i socioprofessional.
(contactes: obrers amb obrers, universitaris amb universitaris... 
persones de renta x amb persones de renta x...)

Nuclis socials, barris
(contactes: obrers amb universitaris, oficinistes, turistes...menor en nombre 
major amb intensitat.)

Xarxa mobilitat horitzontal motoritzada.

Xarxa mobilitat horitzontal motoritzada.

Xarxa mobilitat horitzontal pública.

ciutat.
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