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L’Àrea Central constitueix el 2% de la Ciutat de Chicago. 
És el centre neuràlgic del transport públic i de les  autopistes regionals.
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Chicago és la ciutat més jove de les grans metròpolis del món amb una població de 2.896.016 l’any 2000. La seva gran expansió (més gran que la 
de parís en 20 segles) s’ha produït en els ultims 150 anys tot i que ja va ser visitada per europeus fa 3 segles, quan el canadenc Louis Jolliet i el francés 
Jacques Marquette hi van arribar al setembre de 1673.
La regió on s’ostenta ara Chicago era una àrea d’aiguamolls on la planta més comú era la ceba silvestre, que donava un característic olor a la zona i 
d’on prové el seu nom (checa-gou en l’idioma natiu) i que va derivar en chicago.
Però tot i lo inòspit del lloc, hi ha 4 factors que van afavorir el ràpid creixement:
1_localització prop del centre geogràfic de la vasta, plana, i fèrtil regió entre les muntanyes appalache i les muntanyes rocoses. Així és capaç de esdeve-
nir el centre de l’extensió d’agricultura més gran del món.
2_convenientment accessible dels recursos naturals de la zona: els boscos del nord, el ferro de Minnesota i Wisconsin, el carbó de Illinois, i d’una font 
inacabable d’aigua dolça, el llac Michigan
3_la localització al sudoest dels Grans Llacs, el sistema de llacs més gran del món, que permet la unió a través d’aquests amb el riu mississippi poguent 
conectar el nordest amb el sud del país
4_aquesta situació privilegiada permet ser el punt de convergència entre el transport marítim internacional i el transport terrestre de tots els estats units
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