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40% població 
estrangera

lausanne percentatge població immigrant

Lausanne ha conegut un màxim de població total en 1970 (137 000 habi-
tants) i un mínim en 1997 ( 123 000). Un augment demogràfi c s’observa 
des de 1998, diferents factors expliquen aquesta situació. El primer 
d’entre ells és l’augment d’un nombre d’estrangers permanents que 
contribueix  a rejovenir l’estructura de la població. 
Formant un 38,5% de la població total, els estrangers han augmen-
tat un 0,9% en 2007. La població suïssa augmenta igualment un 
0,7% gràcies a un rècord de 1450 naturalitzacions. 

lausanne densitat de població

lausanne 
població 20-60 anys

lausanne percentatge població entre 20-60 anys

Els joves vaudois i suïssos, s’intal.len a Lausanne el temps que triguen 
en terminar els seus estudis, després marxen cinc anys més tard. Coïn-
cidint amb el moment en què les joves famílies busquen vivendes més 
grans, és pels 30-39 anys i els 0-14 anys què el dèfi cit migratori amb la 
resta de l’aglomeració esdevé el més elevat (respectivament -400 i -289 
de mitjana per al període 2003-2007).

algunes dades sobre lausanne:

Lausanne Ciutat, 41,38 km²
població estrangera 40%, 
població estudiantil 15%  a Suïssa

130'000 hab / 3 042,17 hab./km²

la cité

casc antic

lausanne teixits

7500 estudiants

12000 estudiants

575 estudiants

école hotelier lausanneécole  d’études sociales et
pédagogiques

centre hospitalier universitaire 
vaudois

haute école de travail social et 
de la santé EESP-Vaud

haute école de gestion
haute école de la santé la source

lausanne centres universitaris i de grau superior 

1838: una plaça de mercat
Al 1833, la Municipalitat de Lasaunne convoca un concurs d’arquitectura per a la urbanització de la plaça i els seus voltants. 
La plaça de forma quadrada corresponia a un terç de la Riponne actual.
El  primer premi proposa un graner, anomenat la Grenette al centre de la plaça i edifi cis utilitaris porticats que defi nien els 
límits.

1960: circulació i modernisme
Al 1936, la Municipalitat organitza un concurs d’idees per a la construció d’un edifi ci administratiu  a les parcel.les situades 
entre la Riponne i la plaça del Tunnel. El programa preveia també la urbanització de la plaça i el seu conjunt. 
La idea d’edifi ci administratiu  es reprèn al 1956 i es portarà a lloc amb la construcció que coneixem avui en dia al nord de 
la plaça, al 1961.

1933: Una plaça cultural i turística
Al 1933 es demoleix la Grenette, la qual es jutjada massa humil al costat de la massa del palau. El lloc perd així el seu 
edifi ci més simbòlic. 
De plaça funcional organitzada al voltant del seu mercat, la Riponne havia de trobar la seva identitat en una plaça presti-
giosa on les aparences devien trionfar. L’edifi ci de Rumine esdevé aleshores l’emblema d’una ciutat en expansió.

1900: Una plaça cultural i turística
La refl exió sobre la plaça serà d’un altre ordre al canviar de segle. La ciutat de Lausanne volia aleshores veure amb més 
llunyania els camps que l’envoltavan. Amb el seu creixement demogràfi c, es comencen a construir nombrosos hotels i 
edfi cis prestigiosos.
La realització del Palau de la Rumine entre 1890 i 1906 és un exemple d’aquestes transformacions, marcarnt el centre 
històric d’un edifi ci prestigiós dedicat a les Arts i a les Ciències, dóna a la plaça un caràcter de gran monumentalitat.

1970:
L’ordenació de la plaça es perd en interminables reunions de les comisions. Però és sobretot la importància donada a la 
circulació de l’automòbil que en aquesta època, orientarà l’afectació de la plaça.
En quant a la circulació, al 1972 es construeix un pàrquing subterrani.

m2- estació riponne-maurice béjart 

lausanne trnapsorts
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Lausanne

3 042,17 hab./km

HISTÒRIA PLAÇA DE LA RIPONNE

Des de la creació del Cantó de Vaud al 1803 i la designació de Lausanne  com la seva capital, tant les autoritats comunals com les cantonals intenten organitzar l’adiministració i 
l’economia del nou cantó. Entre els nombrosos temes a tractar, s’estableix  trobar un lloc al centre de Lausanne per una plaça de gran envergadura.

Lausanne, en aquell moment no ofereix cap lloc capaç  d’acollir una superfície sufi cient per un mercat important. Al 1811, un municipal presenta el projecte de crear la plaça entre 
les dues portes de la Cité, a l’exterior dels seus límits.

El terreny es tractava d’una vall, al peu de la Cité, per on passava el riu Louve. Hi havia tan sols unes quants tallers de pell i tintoreries. El barri del Tunnel, tal i com el coneixem 
avui en dia, és creat gràcies a importants treballs succesius del terraplenat de la vall, els quals han fet que la topografi a original sigui indiscernible. EL cobriment de la Louve i els 
terraplenats s’inicien en 1812 des de la muralla de la porta de la Madeleine. En 1828, es crea la Plaça de la Riponne.

Al llarg dels segles XIX i XX, le idees no han faltat. Es poden contar uns seixanta projectes que, ja siguin concursos o per iniciativa individual, han intentat donar un nou aspecte a 
la plaça.
El projectes es poden inscriure en tres períodes històrics:

- durant la primera meitat del segle XIX, amb la volontat de fer de la Riponne una gran plaça de mercat que havia de simbolitzar el vincle que la nova capital volia guardar amb el 
seu cantó agrícola.

- al començar el segle XX, projectes de gran envergadura i de prestigi  per a fer de Lausanne una ciutat de vocació turísitica i cultural.

- durant els anys 1939-1940, quan diferents projectes optaren per la creació d’un espai racional, creant un vincle entre un complexe administratiu i els paràmetres moderns de la 
circulació. 

La plaça actualment és hereditària d’aquest tres moments: el mercat dos cops per setmana, el Palau de la Rumine i el gran pàrquing al subsòl són el resultat de les opcions pre-
ses durant aquests tres períodes.

lausanne 5000


